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“O espelho? [...] Esta superfície pura e impura, quase material, quase irreal, faz aparecer diante 

do ego sua presença material; ela suscita seu inverso, sua ausência e sua inerência nesse 

espaço ‘outro’. [...] De modo que o idêntico é também o absolutamente outro, o absolutamente 

diferente, e a transparência equivale à opacidade”.  

Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, pp. 214-215. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Sendo a tarefa proposta no edital do concurso de livre-docência da USP 

elaborar um texto que “sistematize a obra do candidato” relativa “ao período posterior 

ao doutoramento” de maneira “crítica, com a necessária articulação teórica, precedido 

por uma introdução e completado pelas conclusões”, reconheço três desafios para 

esse texto, embutidos respectivamente nas noções de sistematização, de crítica e de 

obra. É importante, primeiramente, que a coletânea conforme um sistema, conjunto 

articulado e interdependente de elementos, que, no caso, são justamente textos que 

integram a obra do candidato após o término do doutorado. Em outras palavras, é 

desejável que um nexo de reciprocidade perpasse essa parte da obra, os textos de 

algum modo indicativos do vínculo que os une entre si.  

 Mas de que modo? É aí que ganha relevância a noção de crítica. O critério 

básico para o ordenamento deve ser – eis o segundo desafio - justamente a 

apreciação, o julgamento prévio do conjunto pelo candidato. Mas crítica em que 

termos? Tem como entrar em cena, enfim, a noção de obra. Já que o que importa, no 

concurso de livre-docência, é avaliar a trajetória intelectual do candidato depois do 

doutorado, a crítica da qual resulta o texto necessariamente tem, a meu ver, de incidir 

sobre os elementos essenciais de que se compõe qualquer obra científica: seus 

principais temas, problemas teóricos, suas orientações metodológicas e interpretações 

mais cruciais. Porém isso para fins de sistematização – e aí retorno ao primeiro 

desafio sobre novas bases: definir um fio lógico que, perpassando a crítica dos temas, 

problemas teóricos, orientações metodológicas e interpretações que impregnam os 

textos, permita entrever entre estes uma interdependência sistêmica, passível de ter 

feito o candidato selecioná-los como representativos de sua obra posterior ao 

doutorado. Qual o critério, passível de fundamentar a forma e o conteúdo que o texto 

de sistematização crítica dessa obra venha a assumir?  

 

O porquê da forma 

 

 No meu caso, foi fundamental ter em conta que, publicado ou não, qualquer 

paper, artigo de periódico, capítulo de coletânea ou livro que seja científico contém, 

pela própria natureza, referências a tema, problema, orientação metodológica e 

interpretação. Tais elementos variam de texto para texto. Nem por isso, entretanto, se 

contemplados criticamente em conjunto e retrospecto, os textos deixam de favorecer a 

apreensão de adensamentos semânticos dos elementos em questão, uma vez libertos 

de qualquer obsessão cronológica. Desse ponto de vista, os adensamentos são 
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evidências das principais preocupações temáticas, teóricas, metodológicas, 

interpretativas que o autor acumulou ao longo do período de sua trajetória intelectual 

que está sendo analisado. Daí porque tais adensamentos acabam, a seu modo, por 

ser reveladores também do projeto intelectual mais amplo de um autor.  

 Os textos e a conclusão que perfazem esta coletânea são o resultado da 

aplicação dessa perspectiva de natureza metodológica a todos os papers, capítulos, 

artigos e livros que eu produzi entre o momento de defesa de minha tese de 

doutorado, em março de 2005, e o aqui e agora deste texto de sistematização crítica 

dessa parte de minha obra. O critério me ajudou a selecionar precisamente catorze 

escritos que representam da maneira mais sistemática possível aspectos essenciais 

de minha trajetória intelectual no decorrer dos últimos doze anos. E tais textos me 

permitem, na conclusão, identificar as possibilidades que esses aspectos 

fundamentais acarretam para o meu projeto intelectual mais amplo.  

 Porém o critério em questão não basta para explicar a forma desta coletânea. 

Uma vez selecionados os textos, restava em aberto como encadeá-los em termos 

narrativos. Também aqui um nexo de interdependência é necessário, para os fins da 

tarefa proposta pelo edital. 

 Veio em meu socorro então a sensibilidade que cultivo pela dimensão espacial 

e temporal das interações e relações sociais que atravessam a vida cotidiana. Ela 

atraiu-me para uma imagem específica explorada por Henri Lefebvre com o objetivo 

de evidenciar a dialética entre corpo e espaço1. Trata-se justamente do espelho, esse 

corpo que se evidencia como espaço material em sua relação com o “ego” que o mira 

e, assim, vê aparecer diante de si, de forma transparente, a sua própria presença 

material. Ao mesmo tempo, é só assim que o mesmo ego reconhece o espelho como 

possuidor de espaço – espaço no qual ego se vê como o seu próprio inverso, e como 

a ausência que lhe é inerente. Justamente por isso, o espelho é simultaneamente 

corpo-espaço de opacidade.  

 Sob o prisma desse espelho metafórico, os textos por mim selecionados 

carregam indícios de que, entre 2005 e hoje, percorri um percurso lógico definido 

diante do espelho de minha própria capacidade reflexiva e, em particular, de meu 

projeto intelectual. Concentrada no problema teórico de como elaborar uma 

explanação conceitual sobre o fenômeno urbano contemporâneo passível de fazer jus 

às especificidades socioespaciais empiricamente apreensíveis no cotidiano 

corporalmente vivido pelos pedestres das ruas e praças centrais de São Paulo, houve 

primeiro um período de “miragens” teóricas (evidenciadas na Parte I deste texto de 

                                                
1 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, p. 199.  
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sistematização crítica) que foi acompanhado de “aproximações” metodológicas e 

interpretativas pautadas essencialmente no instrumental com o qual eu saíra do 

doutorado (Parte II). Porém contei também com vertiginosos “espelhos” (Parte III), 

forjados em meu aprofundamento nas obras de autores definidos, no âmbito de minha 

atuação profissional junto a pesquisadores e grupos de pesquisa no Brasil e no 

exterior. Mirar tais espelhos – e a mim neles -  derivou em novas aproximações (Parte 

IV). Destas resultaram as principais descobertas interpretativas que, até agora, pude 

fazer em relação à questão teórica do fenômeno urbano que os corpos dos pedestres 

nos lugares públicos do centro histórico paulistano revelam; questão essa que nessa 

dinâmica também acabou por ser modificada, como costuma acontecer com os 

“reflexos” de um espelho (Parte V).  

 Em suma, o espelho lefebvriano tornou mais claro para mim o percurso lógico 

de minha própria trajetória intelectual nos últimos doze anos, ao evidenciar o jogo de 

transparências e opacidades que animaram o percurso reflexivo do período em prol 

dos tempos e espaços que impregnam, como sugere o título desta coletânea, “da 

cidade ao corpo e vice-versa”. Com efeito, a imagem forneceu o nexo narrativo de que 

o meu olhar crítico e retrospectivo carecia para dar ao texto de sistematização crítica 

de parte de minha obra, justamente aquela posterior ao doutorado, uma estrutura 

narrativa que expressasse o seu intuito crítico também em termos formais.  

 Graças, portanto, às perspectivas metodológica e narrativa que subjazem a 

sua seleção, a sequência de textos que compõem este conjunto é expressão formal 

do próprio processo de sistematização crítica de minha obra posterior ao doutorado. 

O que ainda permanece obscuro é o que torna precisamente tal conteúdo 

representativo de aspectos essenciais de minha trajetória intelectual nos últimos doze 

anos. Se a resposta mais evidente reside na ligação intrínseca desse conjunto com o 

meu projeto intelectual mais amplo, há também que se levar em conta que o conteúdo 

demonstra minhas reações a debates teóricos específicos. De fato, considero 

fundamental, ainda antes de uma imersão no próprio conjunto, situar meus temas, 

problemas, orientações metodológicas e interpretações em relação a esses debates. 

Isso equivale a explicitar o processo de sistematização crítica dos conteúdos dos 

textos escolhidos, e que precedeu, em termos cronológicos, a elaboração desta 

compilação. 

 

O porquê do conteúdo  

 

 Entendo que sistematizar criticamente em particular os conteúdos da obra de 

um autor significa situar temas, problemas, orientações metodológicas e 
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interpretações desenvolvidos ao longo do tempo no interior daquilo que Florestan 

Fernandes chamou de “teia de relações e interações sociais”2 – só que, no caso, a teia 

se constitui pela mediação dos debates acadêmicos em que foram socialmente 

forjados justamente os temas, problemas, perspectivas metodológicas e 

interpretações elaborados pelo mesmo autor. Para tanto, há que se partir do que há 

em comum em cada um desses elementos, quando contemplados retrospectivamente 

em sua diacronia, no período temporal referencial para a sistematização. Chega-se 

assim àquilo que anteriormente chamei de preocupações temáticas, teóricas, 

metodológicas e interpretativas. É do processo narrativo de situar, aqui, tais 

inquietações nessa “teia” que emergirá paulatinamente, nas próximas páginas, o papel 

que o conteúdo de cada um dos textos por mim selecionados exerce nesta coletânea. 

 Confluem em torno dos vínculos teóricos e metodológicos entre os eixos 

temáticos cidade, espaço (público e corporal) e vida cotidiana os diversos assuntos 

investigativos a que me dediquei desde o término do doutorado: da vida cotidiana no 

centro histórico do bairro da Mooca paulistana, às relações corporais entre os 

pedestres no (não-)cotidiano da Praça da Sé da cidade em meio à metropolização da 

segunda metade do século XX, passando pela materialidade de imagens fotográficas, 

pela noção de uso do espaço de Lefebvre, por corpos humanos fotografados nas ruas 

da São Paulo oitocentista; ademais, os usos da rua, o espaço urbano e a rua no Brasil 

das ciências sociais; a abordagem de Erving Goffman sobre o espaço; as 

conceituações da sociologia urbana alemã acerca de cidade, suas características 

socioespaciais e o espaço; técnicas corporais, interações sociais e imagens de cidade 

de pedestres em movimento sobretudo na Praça da Sé paulistana, embora, em 

momentos esparsos, também em outros logradouros do centro dessa urbe, e uma vez 

no Largo da Sé lisboeta. Com efeito, embora me dedique, em minhas disciplinas de 

graduação e de pós-graduação, à sociologia da cidade, à sociologia do espaço e à 

sociologia da vida cotidiana, o que tem me interessado, em termos de meu projeto 

intelectual, é refletir sociologicamente sobre os três temas em conjunto, por referência 

empírica em especial à realidade socioespacial cotidiana do centro histórico de São 

Paulo.  

 Tal opção temática é indissociável de meu modo de inserção em debates 

acadêmicos bem específicos, tanto no Brasil quanto no exterior, com base naquilo que 

o contato com a realidade empírica vem me apontando. Afinal assumo, com 

Fernandes, que a explicação sociológica não prescinde de uma fundamentação 

                                                
2 Cf. Fernandes, Elementos de Sociologia Teórica, 1970, p. 20.  
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empírica3. Como veremos, a discussão internacional tem sido sempre o contraponto 

de minha interlocução, cujo ponto de partida é o cenário acadêmico brasileiro. Em face 

dos dois âmbitos, tenho encontrado acolhimento de natureza metodológica em autores 

estrangeiros e nacionais bem definidos, com destaque, de um lado, para Lefebvre; de 

outro, para desdobramentos e inovações recentes da tradição uspiana explicitamente 

tributária da atuação de Claude Lévi-Strauss e de Roger Bastide na instituição, e que 

mais recentemente tem sido denominada “escola sociológica de São Paulo”4. De fato, 

é em tais vertentes que identifico aquilo que, no capítulo 1, chamo de paradigmas 

conceituais de densidade metodológica acentuada passíveis de me auxiliarem em 

meus propósitos teóricos. 

Conforme evidencia o pensamento sociológico em seus berços históricos na 

Alemanha, na França e nos Estados Unidos, um objeto privilegiado de conceituação 

da disciplina desde os primórdios foi o chamado fenômeno urbano – termo vago que, 

no meu entender, se torna mais operacional quando associado, para fins de uma 

definição mínima (que não deixa de dialogar com a abordagem de Lefebvre sobre o 

assunto), às transformações por que passa a cidade como espaço em função do 

modo como se estruturam e modificam ali as interações e relações sociais que a 

produzem justamente como espaço; em suma, quando associado à noção de 

urbanização (sem que seja o caso aqui de aprofundar a noção lefebvriana a respeito, 

dados os fins meramente heurísticos da definição). Como explanar sociologicamente 

que cidades sejam ou se modifiquem do modo como o fazem?  

Ora, enquanto, no seio dessa preocupação, alguns autores europeus e norte-

americanos desenvolveram conceituações cujo grau de abstração é diretamente 

proporcional a sua ambição de generalização – advém daí as propostas conceituais 

da cidade como, por exemplo, lugar simmeliano do embate entre os dois tipos de 

individualismo (a busca de liberdade e de diferenciação), ou “estado de espírito” 

(Robert E. Park) -, os primórdios acadêmicos das ciências sociais no Brasil vão em 

outra direção. No meu modo de ver, eles registram empenhos em explanar 

sociologicamente singularidades socioespaciais do fenômeno urbano notadamente no 

país. Sem referenciar explicitamente as discussões europeias e norte-americanas 

sobre o papel do espaço na vida social, autores como o Gilberto Freyre de Sobrados e 

Mucambos e o Sérgio Buarque de Holanda do capítulo “Herança rural” de Raízes do 

                                                
3 Cf. a respeito Florestan Fernandes, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, 1959, passim.  
4 Cf. a respeito José de S. Martins, Florestan: Sociologia e Consciência Social no Brasil, 1998a, p. 36.  
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Brasil5 fazem par com o teoricamente explícito capítulo “Caracteres rurais e urbanos 

na formação e desenvolvimento da cidade de São Paulo”, que integra Mudanças 

Sociais no Brasil, de Fernandes6. Tais abordagens partilham de uma mesma busca 

por caracterizar conceitualmente como surgiram e se desenvolveram historicamente 

grandes cidades brasileiras tais como, respectivamente, Salvador, Rio de Janeiro, 

Recife e São Paulo (Freyre), Rio de Janeiro e São Paulo (Buarque de Holanda), e São 

Paulo (Fernandes) sob um ângulo definido, embora não explicitado: justamente do 

ponto de vista de como os seres humanos em tais cidades se relacionam socialmente 

por meio do espaço e espacialmente por meio de relações sociais. Não importa que, 

para tanto, as perspectivas metodológicas respectivamente empregadas sejam 

diversas, como insinuam as noções de “zona de confraternização” (Freyre), de 

“herança rural” (Buarque de Holanda), mas também a de “’continuum rural-urbano”, 

tão comum nos estudos norte-americanos de comunidade da época (Fernandes). 

 Se, como evidencio no memorial que acompanha este texto de sistematização 

crítica, é precisamente nessa tradição relativamente antiga de preocupações teóricas 

com o Brasil urbano “nos seus próprios termos” que se insere o problema teórico 

sobre o qual trabalhei já no doutorado, desde o meu ingresso na USP o 

questionamento se modificou por dialogar com outro tempo: Como conceituar 

sociologicamente a urbanização paulistana contemporânea em meio à globalização 

econômica, a fim de apreender o que revela sobre a urbanização atual?  

Frente a interpretações sobre o assunto que, em circulação nas ciências 

sociais brasileiras a partir de 1998, assumiam como referência as maiores metrópoles 

brasileiras contemporâneas7, apenas se agudizou a minha sensibilidade em relação à 

questão específica de como conceituar em termos sociológicos a diferença 

socioespacial em que São Paulo se constitui nesse contexto. De fato, fui incentivada a 

essa direção teórica por meu próprio campo empírico na cidade do presente, embora 

invariavelmente marcada também pelos resultados interpretativos relativos a 

diferenças socioculturais e histórico-sociais que pude ressaltar em relação ao passado 

paulistano oitocentista e do início do século XX. De tal tendência conceitual não 

encontrei, entretanto, muitos representantes no debate brasileiro sobre as grandes 

cidades do país no início do século XXI. Com efeito, o que prevalecia nessa discussão 

era a ênfase empírica no vínculo de atores específicos – do Estado a grupos e classes 

                                                
5 Cf. respectivamente Gilberto Freyre, Sobrados e Mucambos [1936] 2000, e Sérgio Buarque de Holanda, 

Raízes do Brasil, [1936] 2006, pp. 67-93.  
6 Cf. Florestan Fernandes, Mudanças Sociais no Brasil, 1960, pp.179-233. 
7 Cf. a respeito Fraya Frehse e Rogerio P. Leite, “Espaço urbano no Brasil”, em Martins (org.), Horizontes 

das Ciências Sociais no Brasil: Sociologia, 2010, pp. 203-251. 
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sociais – com características socioespaciais das metrópoles brasileiras 

contemporâneas que, por sua vez, acabam por concorrer para conceituações que 

ressaltam o que une essas urbes a outras metrópoles do mundo contemporâneo: em 

especial a (auto-)segregação e políticas relativas ao chamado enobrecimento ou à 

gentrificação, com seus fenômenos espaciais correlatos “condomínios fechados”, a 

explosão de periferias e do morar nas ruas, o patrimônio histórico mercantilizado. 

Teoricamente referencial para tanto era sobretudo certa bibliografia sociológica e 

antropológica anglo-americana qualificada como “pós-moderna”, e que, publicada a 

partir do final da década de 1980 – com destaque para autores como Manuel Castells, 

Saskia Sassen e Sharon Zukin -, nutria-se com vigor das leituras que os geógrafos 

David Harvey e Edward Soja vinham fazendo da obra de Lefebvre sobre a cidade e o 

espaço.  

 Os dois capítulos iniciais desta coletânea registram, por vias distintas, a minha 

interlocução com a história recente (capítulo 1) e mais antiga (capítulo 2) do debate 

sobre como conceituar sociologicamente a diferença por referência ao fenômeno 

urbano no Brasil. Vêm assim para o primeiro plano as limitações e potencialidades que 

enxergo nessa discussão, à luz da história das ciências sociais devotadas ao assunto 

no país.  

 A minha própria maneira de enfrentar o problema é peculiar – e assim 

desemboco em minhas preocupações metodológicas ao longo dos últimos doze anos. 

Também forjada ainda durante a pós-graduação, a orientação metodológica que tem 

me balizado provém essencialmente da dialética lefebvriana. Se, como elucido no 

memorial, saí do doutorado pensando em termos de sociedade urbana e do urbano, a 

trajetória intelectual posterior me levou a precisar que o que me interessa é com efeito, 

para os fins de meu projeto intelectual, apreender sociologicamente a urbanização 

contemporânea pela mediação da produção do espaço em São Paulo. Tal interesse 

também perpassa, direta ou indiretamente, certa bibliografia brasileira contemporânea. 

Minha diferença reside nos termos metodológicos em que exploro essa produção. 

Tenho privilegiado investigativamente contradições sociais de natureza histórica 

implícitas em sua dimensão por assim dizer corporal e pública, impondo assim uma 

inevitável fragmentação e inovação à “ciência do espaço” lefebvriana.  

 Ao articular cidade, vida cotidiana e processo histórico pela mediação do 

espaço (urbano, corporal), a abordagem lefebvriana já no doutorado me sensibilizara 

respectivamente para o espaço da rua como lugar que “publiciza o que se passa em 

outro lugar, em segredo”8; para o espaço dos corpos humanos ali, e para o papel 

                                                
8 Cf. Lefebvre, op. cit., 1961, p. 308.  
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investigativo e interpretativo em especial das temporalidades históricas “passado”, 

“presente” e “possível”, quando o que interessa é identificar contradições sociais 

implícitas nas características socioespaciais que impregnam a produção do espaço 

urbano como conjunto de relações sociais e econômicas historicamente possíveis – e 

diferentes, pois uma possibilidade é diferença 9. É aquilo que o autor, antes de 

mergulhar na “produção do espaço”, concebeu como sociedade urbana ou o urbano, 

realidades virtuais cuja produção é mediada pelo modo como o espaço é 

simultaneamente percebido, vivido e concebido. Foi sob esse prisma metodológico 

que foi forjada a questão investigativa inicial do período posterior ao doutorado: Que 

metrópole os usuários das ruas do centro paulistano teriam como revelar pela 

mediação dos fundamentos sociais de seus modos de perceber e de viver 

corporalmente tais lugares, socialmente significados como públicos, em meio ao vigor 

do concebido?  

O capítulo 3 documenta o meu primeiro enfrentamento empírico do problema. 

E sinaliza para a direção de meu modo de inovar a abordagem lefebvriana da 

produção do espaço. Afinal recuperei, para fins operacionais, categorias analíticas 

desenvolvidas no âmbito do próprio doutorado a partir de interlocução 

respectivamente com a noção de técnica corporal de Marcel Mauss, a de ritmo de 

Lefebvre e a de idioma corporal de Goffman10. Refiro-me às regras de comportamento 

corporal e de interação social dos pedestres nos lugares públicos.  

Nem por isso deixei, depois do término do doutorado, de continuar refletindo 

sobre a São Paulo oitocentista estudada até então. O instrumental metodológico em 

questão, lefebvriano em termos conceituais e, do ponto de vista analítico, também 

maussiano e goffmaniano, amparou-me mais de uma vez. O capítulo 4 é o produto 

mais acabado dessa vertente de meus interesses investigativos no decorrer dos 

últimos doze anos.  

 Com efeito, a interlocução com debates contemporâneos nacionais e 

internacionais sobre os usos da rua, da qual resultou o capítulo 5, mas também imergir 

antropologicamente nas discussões alemãs sobre cidade, suas características 

socioespaciais e o espaço (capítulo 6), além da abordagem goffmaniana do espaço 

(capítulo 7): nada disso conseguiu me “converter” a outras orientações metodológicas. 

Foram de fato os atributos essencialmente contraditórios daquilo que Fernandes 

                                                
9 Cf. Henri Lefebvre, Le manifeste différentialiste, 1970b, p. 79.  
10 Cf. respectivamente Marcel Mauss, “Les techniques du corps [1936]”, em Sociologie et anthropologie, 

[1950] 1997, pp. 363-386, Lefebvre, op. cit., 1992, e Erving Goffman, Behavior in Public Places, 1963, 
pp. 33-35. 
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chamou de “instâncias empíricas”11 – só que, no caso, ligadas especificamente ao 

tema da produção do espaço urbano paulistano contemporâneo sob o prisma da vida 

cotidiana “no e pelo” espaço (corporal e público), para retomar a máxima lefebvriana 

sobre a existência “real” espacializada das relações sociais12 -, que convidam a uma 

problematização sociológica de natureza dialética. Nesse sentido, tanto o método 

regressivo-progressivo lefebvriano quanto a ritmanálise cumprem papéis 

metodológicos com implicações teóricas nas quais eu me aprofundo em especial nos 

capítulos 8, 9 e 10, a partir de diálogos críticos com o debate contemporâneo sobre a 

obra desse autor.  

 Embora a minha orientação metodológica seja dialética, não prescindo de me 

abrir reiteradamente, para fins analíticos, a abordagens sensíveis à dimensão 

fenomênica da vida social – sobretudo à de Goffman, mas também ao insight pioneiro 

de Mauss sobre o caráter sociologicamente revelador dos modos como os seres 

humanos sabem servir-se de seus corpos. Essa atenção ao que é aparente aos 

sentidos e à sensibilidade do sujeito cognoscente se deve ao fato de que o meu 

interesse empírico na produção do espaço urbano em São Paulo em meio à 

globalização assume como referências metodológicas justamente os corpos dos 

pedestres nos lugares públicos centrais da cidade. Como explicito no memorial, 

também essa perspectiva se originou durante a pós-graduação, em particular no 

doutorado, e vem me acompanhando desde então. Enquanto em relação ao século 

XIX, o corpo do transeunte na rua do centro foi a mediação reveladora da sociedade 

urbana então em gestação, a trajetória investigativa notadamente desde o ingresso na 

USP - balizada primeiro pelo projeto de pesquisa “A metrópole dos usuários das ruas 

do centro de São Paulo” e, mais recentemente, por sua reformulação intitulada “A 

sociedade da rua em São Paulo: A cidade fora dos muros” – me fez encontrar nesses 

que denomino não-transeuntes de cinco praças historicamente centrais da urbe 

contemporânea mediações dotadas de papel metodológico análogo. Ora, apesar de a 

crítica lefebvriana da vida cotidiana, em seus vínculos com a cidade e o espaço 

(corporal), conter sugestões metodológicas inspiradoras a respeito de pedestres nas 

ruas – pelo que deixam intuir as noções de usuário e utilizador explicitadas no capítulo 

3 -, ela não se aprofunda nas implicações interpretativas de tal referência 

metodológica, quando o assunto teórico de interesse é a conceituação sociológica de 

características socioespaciais que diferenciam cidades – ou melhor, processos de 

produção de espaço urbano -, no âmbito do processo de produção capitalista do 

                                                
11 Cf. Florestan Fernandes, op. cit., 1959, especialmente pp. 2 e 7.  
12 Cf. Henri Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 465. 
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espaço, que vem se expandindo em escala (inter)planetária sobretudo a partir de 

meados do século XX13. 

 Na verdade, não há como compreender o meu enfoque sobre os corpos dos 

pedestres na vida cotidiana nos lugares públicos centrais – e, mais recentemente,  

sobre os não-transeuntes, ao invés dos genéricos “usuários” do primeiro momento -, 

sem ter em conta como me situo em relação à escola sociológica de São Paulo. O 

liame tive como estabelecer sobretudo através de um aprofundamento na obra de 

José de Souza Martins.  

Este sempre que possível explicita o que, aos seus olhos, congrega os 

trabalhos tanto da geração a que pertencia Fernandes, quanto do grupo que o próprio 

constituiu e dirigiu na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP até as 

cassações e aposentadorias compulsórias de 1969; grupo esse do qual o próprio 

Martins se reconhece simultaneamente como herdeiro e inovador. O que une essas 

duas gerações seriam, primeiramente, as perguntas, referentes às particularidades 

históricas da sociedade brasileira – que impediriam a chamada modernização nos 

termos dos modelos sociológicos clássicos. Ademais, seria comum aos pesquisadores 

a atenção ao desenvolvimento daquilo que Fernandes chamou de métodos de 

interpretação14. Enfim, já mais recentemente Martins discorreu com vagar também 

sobre o que, para ele, seria um tema comum: “variantes do que Octavio Ianni, em 

1968, definiria como o homem simples”15.  

 Esse equacionamento bem resume os três pontos de contato com a escola 

sociológica uspiana que a minha trajetória investigativa desde a pós-graduação 

evidencia. Embora evidentemente já bem distante da crença sociológica na 

pertinência das teorias da modernização, filio-me, tantas décadas depois, à 

preocupação desses autores com as especificidades do capitalismo no Brasil. Só que 

tem sido sistematicamente o Brasil urbano que me interessa. Se essa ênfase empírica 

em princípio me distancia dos propósitos de tais pesquisadores, meu cenário espacial 

de referência, a cidade de São Paulo, volta a me aproximar ao menos de certo 

Fernandes. Como explica em “Caracteres rurais e urbanos...”, ele a escolheu para fins 

de uma “ilustração empírica e um quadro de referências conceptual aplicáveis ao 

crescimento de uma cidade grande brasileira” pelo fato de ter “feito algumas 

                                                
13 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 474. 
14 Cf. Fernandes, op. cit., 1959, p. 14. Cf. a respeito Martins, op. cit., 1995, pp. 36-37.  
15 Cf. José de S. Martins, “A temática do homem simples no desenvolvimento das Ciências Humanas na 

Faculdade de Filosofia da USP”, aula magna na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo em 22 de março de 2017, 2017a, p. 1. Cf. também Octavio Ianni, Sociologia 
e Sociedade no Brasil, 1975, pp. 87-91. 
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investigações sobre as origens dessa cidade e sobre certos aspectos de sua evolução 

estrutural”16. Tem sido esse o meu caso. 

 Também a sensibilidade em relação a métodos de interpretação devo ao 

contato com a obra de Fernandes, em especial Fundamentos Empíricos da Explicação 

Sociológica. Tal atenção foi atiçada de modo significativo pela referência metodológica 

que escolhi para conceituar sociologicamente características socioespaciais da 

produção do espaço urbano em São Paulo em meio à globalização: os corpos dos 

não-transeuntes nos lugares públicos centrais da cidade. Como algo em princípio tão 

microssociológico quanto corpos humanos em movimentação física e interação social 

em ruas e praças do centro histórico pode revelar atributos de algo tão macro quanto 

processos sociais de produção dos espaços público e urbano? 

 No intuito de desenvolver tal questão de natureza metodológica, uma segunda 

referência forjada na escola sociológica de São Paulo é justamente a obra de Martins. 

A aparente insignificância e fugacidade dos pedestres em questão é bem mais do que 

um tema a ser explorado empiricamente. Trata-se, nos termos da noção de homem 

simples desenvolvida por Martins, de “um ponto de vista, o ponto de vista de um dos 

sujeitos socialmente situados num ângulo crítico das relações sociais, cuja 

compreensão obriga o pesquisador a decifrar-lhe as contradições, os desencontros 

desafiadores, a situação social cujas incongruências impõem-lhe criatividade social”17. 

No caso, é uma pletora social e culturalmente bastante variegada de homens, 

mulheres e crianças das mais diversas cores, credos, origens e condições 

socioeconômicas e sociospaciais que passam seus dias, quando não também suas 

noites, nas ruas e praças do centro, portanto em espaços legalmente destinados 

respectivamente ao trânsito de pedestres e veículos e, como contraponto fenomênico, 

ao descanso físico momentâneo em algum banco - de praça, justamente. Isso 

sobretudo no núcleo historicamente mais antigo de um perímetro urbano que desde 

meados da década de 1960 vem sendo objeto privilegiado de intervenções 

urbanísticas do poder público em prol de sua consolidação como lugar de passagem 

de pedestres e veículos – um mero “território de transbordo”, como bem sintetizou a 

arquiteta Regina Meyer18.  

A mera condição fenomênica de não-transeunte ali assegura a esses 

pedestres, que integram o que chamo de sociedade da rua, uma posição 

sociologicamente liminar. Basta ter em conta, como constatei no mestrado e no 
                                                
16 Cf. Fernandes, op. cit., 1960, p. 179, grifos no original. 
17 Cf. Martins, “A temática do homem simples no desenvolvimento das Ciências Humanas”, 2017a, p. 2.  
18 Cf. Regina Meyer, “A construção da metrópole e a erosão do seu centro”, Revista URBS, 2 (14), 1999, 

p. 34. 
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doutorado19, a posição social historicamente marginal, de um lado, do espaço da rua 

(ou seja, ruas, ladeiras, becos, largos e praças empiricamente dados) naquele 

perímetro, no âmbito de uma sociedade na qual por quase quatrocentos anos esse foi 

o locus privilegiado da cidade para o trabalho braçal e a gente estamentalmente “sem 

qualidades” -  escravos e/ou livres pobres. De outro lado, é marginal quem, quando 

nas ruas e praças do centro, por ali não circula, numa sociedade na qual tal espaço se 

consolidou ao menos legalmente, no final do século XIX, como lugar de circulação 

física regular de tudo e todos.  

No mínimo esses dois aspectos favorecem, em termos metodológicos, um 

olhar sociológico sobre a produção do espaço urbano contemporâneo que seja forjado 

a partir daquilo que Martins, em interlocução com a “tradição intelectual representada 

por Florestan Fernandes”, chama de “margem, em oposição a uma Sociologia que 

propõe a compreensão da sociedade a partir do centro”20. A aposta metodológica é de 

que, problematizando a noção de totalidade a partir desse ponto de vista, venham 

para o primeiro plano da interpretação detalhes insuspeitados do todo social. Afinal, 

quem está à margem vê de modo privilegiado o caráter processual, finito da sociedade 

e, assim, evidencia, sem saber, possibilidades de transformação histórica que se 

anunciam em meio ao vigor do repetitivo, do qual o homem simples é protagonista – e 

“analisador-revelador” nos termos de Lefebvre21.  

 Sob esse prisma, a especificidade de minha trajetória em relação à tradição 

uspiana e, em particular, à obra de Martins, reside no tipo de homem simples que 

tenho alçado a referência metodológica desde a pós-graduação. O pedestre 

(transeunte em O Tempo das Ruas e em Ô da Rua!, não-transeunte em meu principal 

projeto investigativo desde o término do doutorado) é um sujeito duplamente 

espacializado, e é nessa condição fenomênica que reside a sua potencialidade 

metodológica para uma compreensão sociológica da urbanização como (processo de) 

produção de espaço urbano. Ele só existe por ser espaço corporal no e pelo espaço 

público urbano produzido temporalmente na dialética entre vida cotidiana e História, e 

é pela mediação das relações que trava com outros seres humanos e/ou bens 

materiais e simbólicos nesses e por esses dois espaços dia a dia, que a cidade é 

produzida em termos socioespaciais de uma maneira que me interessa evidenciar 

empiricamente e explanar sociologicamente. Ênfases presentes nos trabalhos de 

                                                
19 Cf. de Fraya Frehse respectivamente O Tempo das Ruas na São Paulo de Fins do Império, 2005, e Ô 

da Rua! O transeunte e o advento da modernidade em São Paulo, 2011a.  
20 Cf. José de S. Martins, A Sociologia como Aventura, 2013, p. 139 e passim.  
21 Cf. respectivamente Idem, p. 59, e Martins, “A temática do homem simples no desenvolvimento das 

Ciências Humanas”, 2017a, pp. 2 e 8. 
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Martins, sobre a importância metodológica do silêncio e do não-dito, encontram nos 

corpos dos pedestres na rua poderosos instrumentos materiais de desdobramento 

fenomênico. O que expande o leque de informações etnográficas acerca do homem 

simples passíveis de revelarem o espaço urbano que por sua mediação se (re)produz.   

 Quando, em  especial em Ô da Rua!, a sociedade urbana a ser desvendada a 

partir das contradições da margem dizia respeito a uma cidade em cuja rua o 

transeunte era a figura excepcional e liminar, foi ele o homem simples alçado a 

referência metodológica. E isso no mais antigo núcleo urbanizado de São Paulo, 

contraponto espacial do subúrbio, que foi a referência metodológica central 

selecionada por Martins num livro que desde o mestrado me tem sido inspirador, a fim 

de desvendar sociologicamente a urbe do mesmo período22. Assim, quis potencializar 

ainda mais a lógica dialética: Se a rua do subúrbio entre o final do século XIX e as 

primeiras décadas do século XX revela uma cidade muito específica, o que revelaria 

aquela do centro, naquele período uma margem-historicamente-fadada-a-ser-centro? 

Já quando o que interessa é a produção do espaço numa cidade em cujas ruas e 

praças o transeunte – e suas derivações tecnológicas, veículos das mais diferentes 

modalidades – virou o protagonista principal, a perspectiva da margem me impeliu à 

contradição que nessa urbe representa o não-transeunte. Mas isso novamente no 

centro histórico de São Paulo, dada uma das hipóteses do projeto investigativo, como 

veremos logo mais.  

  Uma segunda especificidade de meu diálogo com a escola sociológica de São 

Paulo e, em particular, com sua inovação na obra de Martins, se evidencia no objeto 

investigativo sobre o qual venho trabalhando em termos metodológicos desde o 

doutorado: as regras de conduta que os pedestres adotam nos lugares públicos pela 

mediação de seus corpos. Trata-se de um fenômeno que, no projeto intelectual que 

desenvolvo desde o ingresso na USP, venho remodelando, em diálogo tanto com a 

noção lefebvriana de uso (qualitativo e em contradição – histórica – com o consumo) 

do espaço, quanto com as noções maussiana de técnica corporal e goffmaniana de 

idioma corporal. Advém desse trabalho a noção de uso dos lugares públicos por parte 

dos pedestres pela mediação do corpo (capítulos 3, 8 e 10) e, mais recentemente, a(s) 

noção(ões) de uso(s) corporal(is) dos lugares públicos (capítulos 12 e 14), afora as 

noções analiticamente mais precisas e recentes de relações e de conduta corporais 

dos pedestres ali (capítulo 13 e, no que se refere a relações corporais, também o 

capítulo 14).  

                                                
22 Cf. José de S. Martins, Subúrbio, 1992, passim.  
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Como explicito no memorial, referências de natureza etnográfica de Fernandes 

e Bastide me deram o impulso inicial nesse sentido, mas foi de fato em Mauss, 

Goffman e Lefebvre que encontrei aportes de natureza analítica que me ajudaram a 

operacionalizar o objeto. E não se trata de ecletismo. Como frisa Martins em diálogo 

com a tradição uspiana e, em particular, a favor do Fernandes de Fundamentos 

Empíricos da Explicação Sociológica,  

 
ao traduzir a pergunta social em pergunta sociológica, o sociólogo deve fazê-lo no marco de 

determinada orientação teórica. Desse modo, a resposta interpretativa pode ficar circunscrita 

aos limites próprios de determinado método. O sociólogo é quem deve ser teoricamente 

pluralista, não necessariamente a resposta sociológica. Esta, já filtrada pela escolha, 

teoricamente fundamentada, da alternativa de interpretação que corresponda à natureza 

sociológica da indagação23.  

 

 Minha orientação metodológica de natureza interpretativa é e permanece 

dialética. Ora, se este “é o único método que permite lidar com as múltiplas 

determinações do concreto”24, imagino que seja receptivo também a instrumentos 

investigativos passíveis de circunscreverem analiticamente esse mesmo concreto. Os 

capítulos 11 a 14 deste texto de sistematização crítica evidenciam em termos 

cronológicos o percurso teórico e empírico posterior ao doutorado justamente em prol 

da “afinação” de tais instrumentos com o auxílio sobretudo de Goffman e de Lefebvre. 

Em especial no capítulo 13 enfrento diretamente a questão de por que e como os dois 

autores podem ser articulados entre si para os meus fins teóricos, embora suas 

orientações metodológicas sejam divergentes: uma fenomenologia peculiar no caso do 

primeiro25, um desdobramento próprio do método dialético marxiano no segundo26. 

Forjado notadamente no âmbito daquilo que Fernandes chamou de “métodos de 

investigação”27, o encontro à primeira vista insuspeitado entre as perspectivas reside 

no potencial analítico que a noção de idioma corporal implícito nas interações sociais 

verbais e não verbais oferece para o tratamento conceitual de informações 

                                                
23 Cf. Martins, op. cit., 2013, p. 74.  
24 Idem, ibidem.  
25 Com efeito, é apenas em Frame Analysis que Goffman se apóia explicitamente na fenomenologia 

sociológica de Alfred Schütz. Cf a respeito em especial Greg Smith, Erving Goffman, 2006, pp. 56-61.  
26 Cf. a respeito em especial José de S. Martins, “As temporalidades da História na dialética de Lefebvre”, 

em Martins (org.), Henri Lefebvre e o Retorno à Dialética 1996a, pp. 13-23, e Christian Schmid, Stadt, 
Raum und Gesellschaft, 2005, pp. 88-100.  

27 Cf. Fernandes, op. cit., 1959, p. 14. 
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etnográficas passíveis de serem colhidas em campo, por referência ao espaço 

percebido e ao vivido em meio ao concebido.  

Por isso mesmo, a minha perspectiva difere daquela inaugurada pelo próprio 

Martins em prol precisamente do “encontro” entre as orientações teóricas de 

fenomenologistas e marxistas, em meio a suas inegáveis divergências. Para esse 

autor, o que une ambas as vertentes sociológicas é “o lugar do conhecimento de 

senso comum na vida cotidiana e, também, na História”28. Cada uma delas constitui, 

pois, expressão sociológica singular de modos socialmente diversos de relacionar o 

conhecimento de senso comum com a vida cotidiana e o processo histórico mais 

abrangente. Trata-se de uma leitura sociológica de natureza essencialmente teórica, 

diversa da interpretação metodológica de natureza epistemológica na qual tenho 

trabalhado.  

Como atesta a cronologia subjacente à sequência de capítulos 11 ao 14, 

desenvolvi a abordagem ao mesmo tempo em que, graças a ela, pude me posicionar 

teoricamente em relação a discussões contemporâneas sobre temas específicos: 

abordagens etnográficas sobre a rua no Brasil (capítulo 11), o estatuto do espaço na 

explicação da (re)produção da desigualdade social nas metrópoles latino-americanas 

a partir da década de 1990 (capítulo 12), o chamado spatial turn na sociologia 

(capítulo 13), a metropolização nos centros históricos paulistano e mexicano da 

segunda metade do século XX (capítulo 14). Exercitados em termos empíricos em 

relação em particular à Praça da Sé, logradouro público que até agora tive como 

privilegiar em termos analíticos por meio de etnografia e pesquisa documental, os 

argumentos explorados a cada vez têm em comum no mínimo três aspectos que os 

diferenciam dos trabalhos que lhes servem como contrapontos. Primeiramente, tenho 

explorado analiticamente padrões de conduta corporal naquele lugar público através 

de regularidades empíricas relativas respectivamente a técnicas corporais/ao idioma 

corporal (noção esta que passei a privilegiar de modo exclusivo sobretudo a partir da 

pesquisa que originou o capítulo 13), a interações sociais e a imagens verbais dos 

não-transeuntes (elementos que também tive como precisar no âmbito da investigação 

que originou o capítulo 13). Ora, trata-se de três dimensões analíticas dos chamados 

usos da rua que não costumam ser contempladas em conjunto – ao menos na 

bibliografia tanto sobre esse tema quanto sobre a produção do espaço público e/ou 

urbano até agora explorada. Minha proposta é enraizá-las sociologicamente no 

“espaço social”, conjunto de relações que lhe asseguram uma aparente objetividade, 

                                                
28 Cf. Martins, A Sociabilidade do Homem Simples, 2008a, p. 53. 
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embora ao mesmo tempo ele “só exista socialmente para a atividade”29. No caso, a 

referência empírica de fundo são as próprias informações etnográficas e documentais 

colhidas; ou melhor, as contradições sociais de natureza histórica que as instâncias 

empíricas nelas contidas permitem identificar. 

No que se refere em particular aos estudos sobre a produção dos espaços 

público e urbano na América Latina das últimas décadas, regras de conduta corporal 

dos pedestres estão amplamente ausentes. Mais comum é que trabalhos de natureza 

etnográfica se devotem a interações sociais nos lugares públicos. Nesse contexto 

investigativo, trazem às vezes para o primeiro plano da interpretação constatações 

empíricas relativas ao fenômeno social das regras de conduta dos pedestres 

(capítulos 11, 12 e 14); mas sem desenvolvimentos teóricos a respeito, e tampouco 

sobre sua dimensão corporal.  

Enfim, quanto aos trabalhos que refletem sobre a produção do espaço em 

termos relacionais, nos termos do chamado spatial turn na sociologia (capítulo 13), 

referências ao que chamo de padrões de conduta corporal se evidenciam 

indiretamente, através do enfoque investigativo e interpretativo sobre o habitus 

(bourdieusiano) e regras e recursos (giddensianos), por referência aos corpos 

humanos que, em suas relações com outros corpos humanos e/ou bens materiais e 

simbólicos, constroem/constituem/produzem espaço. Porém, as abordagens do objeto 

não exploram de modo sistemático as três dimensões analíticas que têm me 

interessado. Ademais, a questão relativa ao que os corpos humanos revelam 

sociologicamente sobre a construção/constituição/produção do espaço é enfrentada 

por meio de referências interpretativas às categorias “classe”, “raça”, “etnia” e 

“gênero”, enquanto o que tem me interessado – na chave lefebvriana – é pensar a 

produção do espaço notadamente em termos de sua historicidade. E isso sem ignorar 

que estou empiricamente em face de homens simples enredados duplamente em 

mecanismos de reprodução das relações sociais. Primeiro, porque são homens 

simples, cuja “tendência histórica” é atuar “no sentido da restauração cotidiana dos 

liames sociais dilacerados pela força disruptiva dos grandes e inevitáveis processos 

históricos”30. Em segundo lugar, porque, no caso em questão, são homens simples 

espacializados. A condição fenomênica de não-transeunte é indicativa não somente 

de sujeitos socialmente marginalizados – como discuto no capítulo 12 -, mas de uma 

vinculação espacial duradoura. Ora, o espaço é mediação poderosa para o 

                                                
29 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 222.  
30 Cf. Martins, “A temática do homem simples no desenvolvimento das Ciências Humanas”, 2017a, p. 18.  
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apagamento dos mecanismos de produção do novo: “nos produtos, objeto e espaço, 

se apagam tanto quanto possível os vestígios da atividade produtora”31.  

Nem por isso “o mesmo repetitivo” deixa de “cria[r] as condições sociais e 

históricas da ruptura, da mudança, da transformação e até da revolução”32. O que não 

apenas abre espaço teórico para o espaço (público, urbano) que é produzido pela 

mediação desses corpos humanos. A perspectiva favorece também espaço 

investigativo e interpretativo para a densidade temporal das regras de conduta 

corporal nos lugares públicos, e o espaço (público, urbano) que por sua mediação se 

revela em São Paulo.  

Assim, chego enfim às preocupações interpretativas que marcaram a minha 

trajetória posterior ao doutorado. Como saliento no memorial, o meu projeto de 

pesquisa relativo à urbanização contemporânea que a produção do espaço urbano em 

São Paulo tem como revelar em termos sociológicos, pela mediação da sociedade da 

rua no centro histórico dessa urbe no início do século XXI, conta com duas hipóteses 

principais. De um lado, a aposta é de que as regras de conduta corporal dos não-

transeuntes nos lugares públicos centrais de São Paulo evidenciem uma cidade pouco 

explorada pela sociologia porque essencialmente não institucionalizada, “fora dos 

muros”, justamente. É desse âmbito do espaço social, marcado por condições 

socioespaciais indicativas de contradições sociais, que provêm, afinal, os fundamentos 

sociais das regras de conduta corporal dos não-transeuntes. De outro lado, a proposta 

é de que venha para o primeiro plano da interpretação uma cidade em que a 

convivência social é mediada corporalmente de modo ativo, entre outros, por padrões 

de conduta de densidade temporal acentuada. Afinal, são de natureza estamental, 

historicamente comuns no passado escravista oitocentista que estudei no doutorado.  

Contemplado sob o prisma das duas hipóteses, este texto de sistematização 

crítica evidencia que, nas pesquisas empíricas relacionadas ao projeto que venho 

realizando desde o ingresso na USP, o meu foco investigativo tem recaído 

reiteradamente sobre a segunda delas (capítulos 3 e 8 a 14). De fato, advém dessa 

hipótese a própria escolha do centro histórico paulistano como cenário espacial 

referencial para a investigação empírica do problema.  

A fim de sistematizar criticamente o porquê dessa ênfase, não basta relembrar 

um detalhe que explano no memorial. Refiro-me ao fato de que o meu percurso 

investigativo em relação ao presente etnográfico após o doutorado deve muito às 

                                                
31 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 244.  
32 Cf. Martins, “A temática do homem simples no desenvolvimento das Ciências Humanas”, 2017a, pp. 18-

19.  
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intrigantes afinidades que regularidades nos comportamentos corporais e nas 

interações sociais apreensíveis empiricamente nos lugares públicos da chamada 

colina histórica paulistana no presente, nutrem em relação a padrões que pude 

discernir documentalmente nas ruas e largos do mesmo perímetro no passado 

escravista oitocentista. Um segundo aspecto a ser aqui evocado diz respeito ao modo 

como me situo em relação a uma tradição investigativa tão antiga nas ciências sociais 

brasileiras quanto os seus primórdios acadêmicos. Trata-se da preocupação com a 

historicidade em espaços no Brasil, quer urbanos, quer rurais.  

A paulatina institucionalização da sociologia, da antropologia e da ciência 

política desde a fundação da USP, em 1934, foi acompanhada de um grande interesse 

pelo papel histórico que padrões de relacionamento forjados no passado colonial e 

escravista poderiam exercer na realidade social presente respectivamente investigada. 

O prefácio de Antonio Candido a uma das edições de Raízes do Brasil é lapidar 

quanto a evidenciar o papel metodológico que o “passado” teve para a sua geração, 

quando se tratava de teorizar sobre o país: “Os homens que estão hoje um pouco para 

cá ou um pouco para lá dos cinquenta anos aprenderam a refletir e a se interessar 

pelo Brasil sobretudo em termos de passado”33. E talvez o exemplo investigativo mais 

acabado do vigor pedagógico dessa tendência seja o trabalho final que Fernandes 

elaborou para o seu então professor, Roger Bastide, quando estudante de primeiro 

ano de sociologia, em 1941. Estudo sociológico sobre a relação de grupos sociais 

específicos com manifestações folclóricas, com destaque empírico para os grupos 

infantis de rua do paulistano bairro do Bom Retiro no início da década de 1940, “As 

‘trocinhas’ do Bom Retiro” consegue evidenciar empiricamente o quanto tradições 

literárias e coreográficas portuguesas respectivamente dos séculos XVI e XVIII 

impregnavam a “cultura infantil” ali em pleno século XX34. De fato, em prol do objetivo 

teórico de conceituar singularidades da sociedade brasileira, a dimensão histórica dos 

fenômenos sociais, culturais e políticos acabava sempre por ser explorada.  

Talvez a inovação recente mais acabada dessa tradição resida na obra de 

Martins, que explora a temática da historicidade por referência a padrões de 

relacionamento social e à mentalidade do homem simples, quando não a instituições 

tais como o Estado, a Igreja e os partidos políticos, a fim de descobrir como o homem 

                                                
33 Cf. Antonio Candido, “O significado de Raízes do Brasil [1967]”, em Buarque de Holanda, Raízes do 

Brasil, [1936] 2006, p. 235. 
34 Cf. Florestan Fernandes, Folclore e Mudança Social na Cidade de São Paulo, [1961], 2004, pp. 195-

317.  
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simples faz história35. Nesse contexto, também espaços merecem destaque: além de 

humana, a margem é espacial. No mundo, a margem é a fronteira; no Brasil urbano, o 

campo; na cidade, o subúrbio; no centro vivo da cidade, a cidade viva dos mortos36. 

Nesse sentido, minha sensibilidade pela densidade temporal de meu objeto 

investigativo se enraíza em uma linhagem definida da sociologia brasileira. Ao mesmo 

tempo, entretanto, ela daí se descola. É que associo o tempo histórico e a produção 

do espaço (público/urbano) pela mediação de regras de conduta corporal.  O que não 

é comum na obra do próprio Martins, mesmo quando ela aborda os corpos dos 

homens simples que estuda37.  

Quanto aos resultados interpretativos a que consegui chegar até agora em 

relação a essa hipótese, as formas mais acabadas que eles assumiram aparecem 

justamente nos capítulos 11 a 14. Como veremos, trata-se de padrões relativos em 

especial a técnicas corporais e a interações sociais verbais. Eles contam com 

intrigantes compatibilidades com meus dados documentais sobre as ruas e largos do 

mesmo perímetro central paulistano no século XIX, embora simultaneamente com 

instigantes diferenças. Estas reiteram, a seu modo, o caráter inventivo da vida social, 

sempre produtora do novo em meio ao vigor da reprodução social pela mediação da 

qual transcorre espacialmente a vida cotidiana do homem simples.  

Explicitados todos esses aspectos, o que falta, ainda antes que o leitor possa 

sistematizar criticamente por conta própria a sistematização da qual os capítulos a 

seguir são evidência, é aludir brevemente a três detalhes formais que impregnam este 

texto de sistematização crítica.  

 

O como de forma e conteúdo 

 

O trajeto argumentativo até aqui percorrido evidencia que a sistematização 

crítica que resultou nesta coletânea não prescindiu de uma sistematização posterior 

dos textos selecionados. Desse processo de revisão crítica é indicativa a alusão que, 

no primeiro rodapé de cada novo capítulo, faço ao caráter “revisto” da versão a ser 

                                                
35 Cf. nesse sentido, entre outros, Martins op. cit., 1992, passim, José de S. Martins (org.) Vergonha e 

Decoro na Vida Cotidiana da Metrópole, 1999, pp. 9-15, e de José de S. Martins A Aparição do 
Demônio na Fábrica, 2008b, especialmente pp. 63-139, e Linchamentos: A justiça popular no Brasil, 
2015, especialmente pp. 135-165.  

36 Cf. a respeito Fraya Frehse, “Discurso de saudação”, em FFLCH-USP (org.), Cerimônia de Outorga do 
Título de Professor Emérito – Prof. Dr. José de Souza Martins, 2008a, p. 20, mas também de José de S. 
Martins respectivamente, entre outros, Fronteira, 1997a, O Cativeiro da Terra, [1979] 1996, op. cit., 
1992, O Coração da Pauliceia ainda Bate, 2017b.  

37 Cf. nesse sentido em especial Martins op. cit., 2008a, e de José de S. Martins op. cit., 2008b, A Política 
do Brasil Lúmpen e Místico, 2011, e op. cit., 2015.  
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lida. Se o adjetivo sinaliza para a contundência do presente no olhar que lancei sobre 

o meu próprio percurso intelectual, ressalto que nem por isso deixei de me empenhar 

para respeitar a cronologia de meu processo pessoal de amadurecimento teórico e 

metodológico em relação aos temas, problemas, métodos e interpretações elaboradas 

desde o término do doutorado. Advêm daí algumas variações terminológicas que 

mantive no intuito, justamente, de aproximar o leitor dos tempos e espaços pela 

mediação dos quais o próprio processo reflexivo foi se (re)fazendo.  

Um segundo aspecto formal a ser salientado é que, ao longo deste texto, são 

de minha autora todas as traduções para o português de textos estrangeiros cuja 

indicação de tradução (Trad.) não aparecer na Bibliografia.  

Enfim, gostaria de agradecer respectivamente a Christoph Haase e a Fábio 

Mariz Gonçalves pelas fotografias de sua autoria que cederam para este texto, e de 

expressar minha gratidão também às seguintes instituições e pessoas, pela cessão 

dos direitos de uso das imagens de terceiros que integram a coletânea: também 

respectivamente, na ordem em que aparecem no conjunto, ao Acervo Fotográfico do 

Museu da Cidade de São Paulo (na pessoa de Sílvia Shimada Borges), ao Arquivo do 

Estado de São Paulo, à Biblioteca Mario de Andrade (na pessoa de Joana Moreno de 

Andrade), ao Arquivo Fotográfico de Lisboa, ao Instituto Cultural Itaú (nas pessoas de 

Eduardo Saron e de Tânia Rodrigues), ao colecionador Apparecido Salatini e ao 

Estadão Conteúdo da Agência Estado (na pessoa de Marcelo Moreno).  
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1 

Uma utopia sociológica recente de espaço urbano no Brasil* 

 

Introdução  

 

 Este artigo aborda “o atual estado da arte e as perspectivas futuras” dos 

estudos urbanos sobre a América Latina na América Latina do século XXI refletindo, 

do ponto de vista de uma cientista social alocada no cenário acadêmico brasileiro, 

sobre as razões de um diagnóstico comum em revisões bibliográficas dos estudos 

urbanos latino-americanos desde os anos 1980: a sua parcimônia conceitual. Refiro-

me à suposta timidez das disciplinas dedicadas a questões urbanas na região – 

geografia, arquitetura, sociologia, economia, antropologia, planejamento urbano, 

história e direito1 - quanto a desenvolver abordagens teóricas acerca do espaço 

urbano ali, assumindo-se que “espaço urbano” sintetiza as entidades socioespaciais 

diversas que os pesquisadores investigam: cidades pequenas, medias ou grandes em 

termos demográficos, sendo estas últimas frequentemente associadas a “metrópoles”. 

 Avaliações de conjunto dos assim chamados estudos urbanos na América 

Latina dos anos 1980 até o início dos anos 2000 são quase unânimes em frisar que 

eles se preocupam mais em produzir resultados empíricos do que teorias2. O que varia 

são antes as razões apontadas para esse estado de coisas. Ligada à “decadência de 

visões otimistas” sobre o desenvolvimento dos países latino-americanos e suas 

cidades, a descrença crescente em marcos conceituais próprios da teoria da 

marginalidade e do marxismo estruturalista estaria na raíz da “pulverização” que 

predominaria na investigação urbana latino-americana3. Outro ponto de vista gira em 

torno da dificuldade que os pesquisadores teriam de adquirir “conhecimento 

aprofundado sobre uma realidade específica” e de acumular instrumentos teóricos e 

metodológicos capazes de “gerar uma base comum estável”, passível de ser 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Versão traduzida e revista de Fraya Frehse, “A Recent Sociological Utopia of Urban Space in Brazil”, 

Iberoamericana, 45, 2012a, pp. 103-117, que integra o dossiê “Urban Studies in/on Latin America in the 
21st Century: Current State of Play and Future Perspectives”. Cf. a respeito Fraya Frehse (org.), 
“Dossier: Urban Studies in/on Latin America in the 21st Century: Current State of Play and Future 
Perspectives”, Iberoamericana, 45, 2012, pp. 81-153.  

1 Cf. Lícia do P. Valladares e Magda P. Coelho, “Urban Research in Latin America: Towards a Research 
Agenda [s.d.]”, em Unesco, p. 3, disponível em <http://www.unesco.org/most/valleng.htm>, acesso em 
6.03.2009. 

2 Idem, p. 6; cf. também Martha Schteingart, “La investigación urbana en América Latina”, Papeles de 
Población, 23, 2000, p. 23; Arsenio G. Reynoso, “Los estados de la cuestión sobre la investigación 
urbana en América Latina (1990-2000)”, Anuario Americanista Europeo, 1, 2003, p. 143; Adrián Gorelik, 
“A produção da ‘cidade latino-americana’”, Tempo Social, 17 (1), 2005, p. 115. 

3 Cf. Schteingart, “La investigación urbana en América Latina”, 2000, p. 16. 
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associada a uma “sequência de problemas ou objetos consensuais”4. Um terceiro 

argumento é de que a pesquisa latino-americana a partir dos anos 1980 

desconheceria a “tradição” relativa à “intenção coletiva e crítica monumental de 

produzir uma teoria e uma cultura da cidade latino-americana”, que se desenvolveu na 

região entre as décadas de 1950 e de 19705. Não surpreende, portanto, que as 

proposições programáticas em algumas dessas revisões bibliográficas remetam, 

respectivamente, à necessidade de se avaliar os problemas conceituais de estudos 

investigativos anteriores6, à importância de “revisões conceituais de alguns problemas 

tradicionais” e à “proposta de categorias analíticas para novas questões”7.  

 Gostaria de argumentar aqui que a dificuldade não reside tanto na operação de 

conceituação, isto é, no uso de noções de cidade dotadas de densidade conceitual 

variável para explanar características sociais ou culturais do espaço urbano na 

América Latina contemporânea8. O problema fundamenta-se antes em como tais 

conceituações de espaço urbano são empregadas em termos metodológicos – ao 

menos em estudos urbanos brasileiros recentes que recorrem a noções sociológicas 

de cidade para explanar características sociais e culturais das cidades do Brasil atual.  

O meu argumento se ampara em resultados de uma pesquisa que finalizei em 

2010 com um colega brasileiro9. Esta me permitiu reconhecer que os estudos urbanos 

conduzidos por cientistas sociais (sociólogos, antropólogos e cientistas sociais) no 

cenário acadêmico brasileiro entre 1998 e 2008 contam com uma pletora de 

conceituações de espaço urbano inspiradas em trabalhos publicamente associados 

pelos respectivos autores à disciplina sociológica – e é o que nos levou a sintetizar tais 

conceituações como “sociológicas”10. Não importa que a sociologia não apareça de 

forma exclusiva (de fato, ela é às vezes combinada com abordagens de outras 

disciplinas, em especial a geografia e a antropologia). Significativo em especial para 

os fins do presente artigo é que, em prol de explanações sobre as cidades brasileiras 

da atualidade, tais conceituações sociológicas são mobilizadas vividamente em termos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Cf. Reynoso, “Los estados de la cuestión sobre la investigación urbana en América Latina”, p. 143. 
5 Cf. Gorelik, “A produção da ‘cidade latino-americana’”, p. 130. 
6 Cf. Valladares e Coelho, “Urban Research in Latin America”, p. 9. 
7 Cf. Schteingart, “La investigación urbana en América Latina”, 2000, p. 3. 
8 Como enfatiza José de Souza Martins por referência a Henri Lefebvre, “conceito é concepção fechada, 

referida a estruturas conceituais”. Já noção “é concepção aberta, não classificatória, referida aos 
momentos e ao fato de que o objeto da Sociologia (e da História) é o processo histórico e social, aberto 
sobre o possível e, portanto, sobretudo o inclassificável”. Cf. respectivamente José de S. Martins, A 
Sociabilidade do Homem Simples, 2008a, p. 96, nota 13, grifos no original, e Henri Lefebvre, “La notion 
de totalité dans les sciences sociales”, Cahiers Internationaux de Sociologie, 18 (20), 1955, pp. 55-77.  

9 Cf. Fraya Frehse e Rogerio P. Leite, “Espaço urbano no Brasil”, em Martins (org.), Horizontes das 
Ciências Sociais: Sociologia, 2010, pp. 203-251. 

10 Idem, p. 205.  
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metodológicos; isto é, no âmbito daquilo que Florestan Fernandes de maneira muito 

elucidativa chamou de “operações intelectuais, realizadas pelo sujeito-investigador 

ainda na fase da observação propriamente dita”11. Se na pesquisa sociológica o 

método engloba tanto procedimentos técnicos para a observação da realidade 

empírica (“método de investigação”) quanto operações lógicas através das quais o 

pesquisador elabora inferências e, assim, a sua compreensão da realidade empírica 

(“método de interpretação”)12, interessa-me aqui em particular como as conceituações 

em foco se relacionam com esse segundo âmbito metodológico. Com efeito, o que 

percebo no debate brasileiro recente é que elas nem sempre trazem para o primeiro 

plano da interpretação diferenças que cidades brasileiras atuais apresentam em 

relação aos contextos urbanos (frequentemente estrangeiros) que inspiram, em termos 

empíricos, as conceituações sociológicas de espaço urbano nas quais a pesquisa 

brasileira frequentemente se pauta, a fim de explanar as características sociais ou 

culturais do espaço urbano brasileiro no início do século XXI.  

Nunca é demais lembrar que conceituações sociológicas de espaço urbano 

exerceram um papel crucial na consolidação teórica dos estudos urbanos latino-

americanos a partir dos anos 1950. Quatro palavras-chave nesse sentido são 

modernização, híper-urbanização, teorias da marginalidade e da dependência, para 

não mencionar perpectivas marxistas posteriores13. Partindo de tal constatação, o que 

estou sugerindo aqui é que uma dificuldade significativa do debate sociológico recente 

sobre as cidades e/ou metrópoles brasileiras diz respeito a sua eficácia epistemológica 

em conceituar a diferença empiricamente existente, e discernível pelo senso comum, 

que o espaço urbano brasileiro (e latino-americano) representa no âmbito do processo 

de urbanização internacional, apesar das pressões homongeneizadoras da 

globalização econômica dos tempos que correm. Assumindo, com Lefebvre, que 

“diferença” remete às “relações recíprocas, conflitivas e apaziguadas” entre as 

“qualidades” das “particularidades” localmente dadas que “sobreviverm” a tais 

encontros14, espero demonstrar aqui que, dependendo do uso metodológico que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11  Cf. Florestan Fernandes, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, 1959, p. 13.  
12 Idem, pp. 13-14; cf. também Heloisa H. T. de S. Martins, “Metodologia qualitativa de pesquisa”, 

Educação e Pesquisa, 30 (2), 2004, p. 291.  
13 Cf. de Lícia do P. Valladares respectivamente “Urban Sociology in Brazil. A Research Report”, 

International Journal of Urban and Regional Research, 12, 1988, pp. 285-302, e “La recherche urbaine 
au Brésil: parcours et tendances”, em Joussemet (org.), Actes des Journées Franco-Brésiliennes du PIR 
Villes, 1997, pp. 37-63; Valladares e Coelho, op. cit.; Schteingart, op. cit.; Lícia do P. Valladares e 
Bianca Freire-Medeiros, “Olhares sociológicos sobre o Brasil urbano: uma visão a partir do UrbanData-
Brasil”, em Oliveira (org.), Cidade: História e Desafios, 2002, pp. 60-83; e também, embora de modo 
menos explícito, Etienne Henry e Céline Sachs-Jeantet, “Envahir, conseiller et gouverner… la ville 
d’Amérique latine”, Social Science Information, 32, 1993, pp. 303-361; Richard Stren (org.), Urban 
Research in the Developing World, vol. 3, 1995; Gorelik, op. cit.  

14 Cf. Henri Lefebvre, Le manifeste différentialiste, 1970b, pp. 63-65. 
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cientistas sociais brasileiros fazem de noções sociológicas de espaço urbano, suas 

conceituações resultam em mais ou menos conhecimento acerca de traços sociais ou 

culturais que asseguram que as cidades e/ou metrópoles brasileiras difiram de Los 

Angeles, Nova York ou Paris etc., cidades que justamente subjazem às conceituações 

que pesquisadores brasileiros não raro utilizam para desenvolver suas explanações 

sobre o espaço urbano contemporâneo no Brasil. 

 No intuito de desenvolver a reflexão, que incide sobre o conjunto de estudos 

analisados previamente - e que eu, para fins heurísticos, assumirei como integrantes 

de uma sociologia do espaço urbano no Brasil -, recorrerei às reflexões lefebvrianas 

sobre representações15, particularmente sobre aquelas de natureza utópica. Assim, 

espero evidenciar as representações de espaço urbano que subjazem de maneira 

prospectiva ao uso metodológico que pesquisadores brasileiros fizeram, entre 1998 e 

2008, de noções sociológicas de cidade, a fim de explanar os traços sociais e culturais 

das cidades e/ou metrópoles contemporâneas do país.  

De fato, ao mobilizar noções de espaço urbano específicas como paradigmas, 

contrapontos ou balizas conceituais16, os cientistas sociais acabam por transformar-se 

em porta-vozes de nove associações conceituais entre as cidades e/ou metrópoles do 

país empiricamente existentes e aquelas, em geral estrangeiras, implícitas nas noções 

que esses mesmos autores usam em seus empreendimentos conceituais. Dessas 

nove representações, apenas quatro, entretanto, evidenciam o que permite diferenciar, 

em termos sociais e/ou culturais, o espaço urbano no Brasil contemporâneo desses 

outros contextos urbanos de referência. Como veremos, é precisamente em função 

desse aspecto que as outras cinco concepções revelam uma utopia especiífica de 

espaço urbano contemporâneo no Brasil no sentido lefebvriano. Refiro-me a “uma 

prospecção e representação do futuro” fundamentada em possibilidades históricas 

contidas no presente em função das contradições históricas que este mesmo presente 

carrega; isto é, da presença atualmente vívida de relações sociais e representações 

cuja data histórica de emergência não é contemporânea, encontrando-se, de fato, no 

passado17. Com efeito, o que emerge das cinco representações é a possiblidade 

histórica, ainda não realizada, do espaço urbano contemporâneo desse país como 

uma diferença conceitual em relação àqueles que inspiram, em termos teóricos, o 

debate sociológico atual.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Cf. Henri Lefebvre, La présence et l’absence, 1980. 
16  Cf. Frehse e Leite, “Espaço urbano no Brasil”, pp. 219ss. 
17 Cf. de Lefebvre respectivamente op. cit., 1980, p. 94, e op. cit., 1970, p. 179. 
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 Com o objetivo de elucidar tal estrutura argumentativa, este artigo percorrerá 

três etapas. Partindo de uma breve síntese da dinâmica metodológica presente nos 

estudos brasileiros previamente investigados18, apontarei em um primeiro momento 

dois traços conceituais e um metodológico do debate sociológico sobre o espaço 

urbano atual no Brasil. Estes ajudam a identificar um imaginário sociológico específico, 

no sentido lefebvriano de “imaginário”. Como veremos na segunda seção retomando 

resultados da investigação prévia, esse imaginário é mediado por nove 

representações forjadas nas associações conceituais que os respectivos 

pesquisadores estabeleceram voluntária ou involuntariamente entre espaços urbanos 

brasileiros e estrangeiros. Tais representações, por sua vez, revelam a utopia de 

espaço urbano brasileiro anteriormente mencionada. Na terceira seção, esta utopia 

invariavelmente me reconduzirá às primeiras linhas deste artigo. Será possível então 

avaliar por um ângulo alternativo – utópico – os dilemas da pesquisa urbana 

intrinsecamente interdisciplinar acerca da América Latina nesta região no início do 

século XXI.  

 

Dois traços conceituais e um metodológico dos estudos urbanos brasileiros de 

visada sociológica 

 

 A base empírica de minha reflexão compreende 122 estudos publicados entre 

1998 e 2008 em livros, periódicos especializados ou como resumos e papers 

acadêmicos nos anais dos principais eventos científicos brasileiros nas áreas de 

sociologia e as ciências sociais19. Apesar de noções sociológicas de cidade serem ali 

empregadas para conceituar o espaço urbano atual no Brasil, é raro que os 

respectivos autores relacionem suas abordagens explicitamente à rubrica “sociologia 

urbana”. Além disso, não todos os autores estavam, então, institucionalmente 

envolvidos com a sociologia em termos profissionais, como professores ou 

pesquisadores. Entretanto todos eram cientistas sociais, isto é, pesquisadores 

graduados ou pós-graduados nas ciências sociais. Ademais, todos basearam suas 

explanações sobre cidades e/ou metrópoles no Brasil em noções sociológicas de 

espaço urbano propostas por cientistas sociais locais ou estrangeiros que 

associa(ra)m publicamente os esquemas conceituais que subjazem a tais noções à 

disciplina sociológica.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Cf. Frehse e Leite, “Espaço urbano no Brasil”, pp. 208-231. 
19 Refiro-me aos congressos bienais da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) e aos encontros anuais 

da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). Ambas 
instituições publicam as versões completas e resumos das comunicações apresentadas em seus 
eventos em anais online e impressos.  
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Ao examinar esse conjunto de abordagens em busca de seus engajamentos 

conceituais, é possível reconhecer uma primeira característica conceitual do debate no 

Brasil. Noções sociológicas de cidade são utilizadas para remeter a dois problemas 

teóricos: de um lado, à questão da produção do espaço urbano no país em meio a 

transfomações socioeconômicas, políticas e sociais relacionadas com o processo 

histórico de globalização econômica do final do século XX; de outro lado, à questão 

dos atributos de espaço urbano que práticas sociais e culturais ali em meio à 

globalização evidenciam. 

Ambos os problemas contam com dimensões decisivas para a compreensão 

sociológica do espaço. Basta ter em conta, com Lefebvre, que o espaço é um produto 

social que, ao mesmo tempo, interfere na produção da vida em suas naturezas 

simultaneamente social e econômica20. Sob tal prisma, os dois problemas que 

permeiam a recente sociologia do espaço urbano no Brasil dizem respeito 

respectivamente aos mecanismos de produção e de reprodução de relações sociais 

pela mediação do espaço (neste caso, urbano). 

 O que é significativo para os fins deste artigo, e para a segunda característica 

conceitual do debate, é que ambos os problemas são conceitualmente enfrentados por 

meio de noções sociológicas de cidade desenvolvidas por pesquisadores em cenários 

acadêmicos nacionais e sobretudo internacionais muito diversos, e em tempos 

também bem distintos: Max Weber e Georg Simmel, Robert Park e Ernest Burgess, 

Louis Wirth e Herbert Gans, Henri Lefebvre, Manuel Castells e Michel de Certeau; 

Ruth Glass e Mark Gottdiener, Richard Sennett, Saskia Sassen e Sharon Zukin; 

Edmond Préteceille e Pierre Veltz, Yves Grafmeyer, Alain Tarrius e Hartmut 

Häußermann; enfim, Francisco de Oliveira, Lúcio Kowarick e José de Souza Martins, 

entre outros, às vezes combinados com reflexões de filósofos tais como Paul Virilio, 

geógrafos como David Harvey e Edward Soja, Neil Smith, Peter Marcuse e Milton 

Santos; jornalistas tais como Mike Davis, historiadores como Lewis Mumford e 

antropólogos tais como Claude Lévi-Strauss e Gilberto Velho21.  

Entretanto, as noções desses autores não são usadas indiscriminadamente – e 

assim chego ao traço metodológico que importa aqui ressaltar. O seu uso se dá por 

três vias metodológicas diversas.  

Em primeiro lugar, conceitos internacionalmente consolidados e cunhados por 

pensadores estrangeiros e brasileiros diversos ao longo da história da sociologia são 

combinados, independentemente dos respectivos esquemas interpretativos a que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, p. xx. 
21 Cf. Frehse e Leite, “Espaço urbano no Brasil”, pp. 218-229. 
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pertencem, com noções de cidade desenvolvidas na história, na geografia e na 

antropologia. Autores que vão de Max Weber a Saskia Sassen, passando por Ernest 

Burgess, Richard Sennett, Mark Gottdiener, Lewis Mumford, Peter Marcuse e Claude 

Lévi-Strauss etc.22 colaboram assim, articulados, para a conceituação de cidades e/ou 

metrópoles brasileiras da atualidade23. É o que chamo de uso metodológico 

meramente balizador de diferentes definições de cidade.  

Diferentemente, em segundo lugar algumas dessas noções contemporâneas, 

sobretudo anglo-saxônicas, são alçadas a contrapontos conceituais, a referências 

contrastantes que ajudam a desvendar traços sociais e culturais nativos, em função de 

sua distância empírica em relação às cidades e/ou metrópoles brasileiras investigadas. 

Esse uso metodológico se evidencia em dois diferentes contextos argumentativos. De 

um lado, ele emerge quando o objetivo é engajar-se especificamente no debate “pós-

moderno” anglo-saxônico, tal como desenvolvido seja por Harvey e Soja24, em 

interlocução com as reflexões sociológicas de Lefebvre sobre a “produção do 

espaço”25; seja por Sassen, em suas reflexões sobre as “cidades globais”; seja pelo 

Castells do “espaço dos fluxos” ou pela Zukin das “paisagens do poder”26. De outro 

lado, noções de cidade figuram como contrapontos conceituais quando importa 

reivindicar a relevância conceitual da “diversidade” e “heterogeneidade” do espaço 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Cf. respectivamente Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, [1921] 1980; Saskia Sassen, The Global 

City, 1991; Ernest W. Burgess, “Urban Areas”, em Smith e White (orgs.), Chicago: An Experiment in 
Social Research, 1929, pp. 113-138; Mark Gottdiener, A Produção Social do Espaço, [1985] 1993; 
Richard Sennett, The Conscience of the Eye, 1990; Lewis Mumford, The City in History: Its Origins, its 
Transformations and its Prospects, 1961; Peter Marcuse, “The Enclave, the Citadel and the Ghetto. 
What Has Changed in the Post-Fordist U.S. City?”, Urban Affairs Review, 33 (2), 1997, pp. 228-264; 
Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, 1955. Cito aqui particularmente as referências bibliográficas 
mobilizadas nos estudos analisados em Frehse e Leite, op. cit., 2010. 

23 Cf. por exemplo Lúcia M. M. Bógus e Suzana Taschner, “A cidade dos anéis: São Paulo”, em Ribeiro 
(org.), O Futuro das Metrópoles: Desigualdades e governabilidade, 2000, pp. 247-284; Maura P. B. 
Véras, ”Tempo e espaço na metrópole: Breves reflexões sobre assincronias urbanas”, São Paulo em 
Perspectiva, 15 (1), 2001, pp. 3-12; de Barbara Freitag respectivamente A Cidade dos Homens, 2002, e 
Teorias da Cidade, 2006; de Brasilmar F. Nunes respectivamente “Brasília: problematizando a cultura 
de uma cidade-estado”, Cadernos CRH, 38, 2003, pp. 127-152, e “O sentido urbano de ocupações 
espontâneas do território”, em Nunes (org.), Sociologia de Capitais Brasileiras, 2006, pp. 35-63. 

24 Cf. respectivamente David Harvey, A Condição Pós-Moderna, [1989] 1992, e Edward Soja, Geografias 
Pós-Modernas, [1989] 1993.  

25 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000.  
26 Cf. respectivamente Sassen, op. cit.; Manuel Castells, The Informational Society, 1989; Sharon Zukin, 

Landscapes of Power, 1991. Exemplos de trabalhos brasileiros marcados por tal tendência são Teresa 
P. do R. Caldeira, Cidade de Muros, 2000; Heitor Frúgoli Jr., Centralidade em São Paulo, 2000; e de 
Silvana Rubino respectivamente “Gentrification: notas sobre um conceito incômodo”, em Schicchi e 
Benfatti (orgs.), Urbanismo: Dossiê São Paulo – Rio de Janeiro, 2003, pp. 287-296, “A Curious Blend? 
City Revitalization, Gentrification and Commodification in Brazil”, em Atkinson e Bridge (orgs.), 
Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism, 2005, pp. 225-239, e “Os dois lados da 
linha do trem: história urbana e intervenções contemporâneas em Campinas”, em Frúgoli Jr., Peixoto e 
Andrade (orgs.), A Cidade e Seus Agentes, 2006, pp. 68-97.  
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urbano no Brasil, ambas preconizadas em estudos empíricos vigorosamente 

ancorados em técnicas quantitativas e qualitativas27. 

A terceira via metodológica de emprego de noções sociológicas de cidade é 

fazer delas paradigmas conceituais. O espaço urbano brasileiro é assumido como 

realidade socioespacial à qual as orientações metodológicas embutidas nas 

respectivas noções se aplicam integralmente, em termos interpretativos. Nesses 

casos, assume importância metodológica de natureza interpretativa aquilo que chamo 

de densidade metodológica das respectivas noções; ou seja, o quanto elas evidenciam 

métodos de interpretação explicitamente ligados a paradigmas conceituais definidos – 

ou seja, modelos de pensamento unívocos – da história da disciplina sociológica.  

Se noções são, como bem sintetiza Pierre Bourdieu, “estenografias conceituais 

de uma maneira de construir um objeto”28, esta “maneira” engloba necessariamente 

aquilo que Fernandes chama de método de interpretação, isto é, “a exploração da 

indução amplificadora (nos limites em que esta pode ser aplicada ao tratamento das 

instâncias empíricas representativas de um universo empírico mais amplo)”29. Quando 

o método lógico se pauta numa combinação contingente de noções provenientes, em 

termos lógicos, de paradigmas conceituais variados (e não raro incompatíveis entre si 

do ponto de vista teórico), mas que são assumidas como conceitos, tais noções 

possuem o que qualifico de densidade metodológica escassa. Diferentemente, falo em 

densidade metodológica comparativamente acentuada quando o método de 

interpretação envolve a exploração de induções amplificadoras provenientes da 

interlocução do respectivo autor com paradigmas conceituais de natureza sociológica 

claramente discerníveis como tais: por exemplo, a dialética marxiana (e, mais 

recentemente, lefebvriana, castellsiana etc.), a sociologia da “causação funcional” de 

Durkheim30, a sociologia compreensiva weberiana, o (estrutural-)funcionalismo de 

autores como Talcott Parsons e Robert Merton, a teoria da prática bourdieusiana, a 

teoria da estruturação giddensiana etc. Assumindo, como Fernandes, que 

explanações sociológicas têm necessariamente fundamentação empírica, o uso 

paradigmático de noções de densidade metodológica acentuada evidencia maneiras 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27  Cf. de Eduardo Marques e Haroldo Torres respectivamente “São Paulo no contexto do sistema mundial 

de cidades”, Novos Estudos, 56, 2000, pp. 139-168, e Marques e Torres (orgs.) São Paulo: Segregação, 
Pobreza e Desigualdade Social, 2005a; de Frúgoli Jr., op. cit., 2000; e de Rubino resepctivamente op. 
cit., 2003, op. cit., 2005 e op. cit., 2006. 

28 Cf. Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, 1989, p. 27. 
29 Cf. Fernandes, op. cit., 1959, pp. 13-14.  
30 Cf. a respeito Octavio Ianni, “A sociologia e o mundo moderno”, Tempo Social, 1 (1), 1989, p. 10. 
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teoricamente bem definidas de se construir objetos sociológicos com base nas 

propriedades empíricas que os fenômenos apresentam ao pesquisador31.  

À luz dessas referências epistemológicas, há como distinguir no debate 

brasileiro duas linhas argumentativas. De um lado, noções de fundamentação teórica 

variada, desenvolvidas no contexto anglo-americano recente em particular para 

conceituar a espacialização de processos macrossociais comumente qualificados 

como “pós-modernos” ou relativos à “cidade global”, orientam de modo paradigmático 

contribuições interpretativas relativas à segregação urbana32, ao uso político do 

espaço urbano33, e à “gentrification” nos termos em que a noção foi cunhada 

inicialmente por Ruth Glass in the 1960s, e desenvolvida por Neil Smith nos anos 

199034. Nesse mesmo sentido, mas com o objetivo crítico de apontar as insuficiências 

conceituais da noção de “cidade global”, expressões francófonas tais como a 

“décrochage des êxtrèmes” de Veltz e os tipos de polarizações espaciais 

diversificadas de Préteceille35 viram paradigmas conceituais36. 

Enquanto nesses casos as noções possuem densidade metodológica escassa, 

já que não permitem inferir métodos de interpretação cuja fundamentação teórica seja 

evidente, há quem, por outro lado, empregue noções sociológicas de cidade com forte 

densidade metodológica para conceituar o espaço urbano contemporâneo no país. 

Categorias tais como “espoliação urbana”, por exemplo, cunhada nos anos 197037 e 

reaplicada na sequência38, derivam de intercâmbios conceituais explícitos com a 

noção castellsiana de “contradições urbanas”, por sua vez de proveniências 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Cf. Fernandes, op. cit., 1959, especialmente pp. 32-42.  
32 Cf. Caldeira, op. cit., 2000. 
33 Cf. Antonio A. Arantes, Paisagens Paulistanas, 2000. 
34 Cf. respectivamente Ruth Glass, London: Aspects of Change, 1964; Neil Smith, The New Urban 

Frontier: Gentrification and the Revanchist City, 1996, e, para exemplos brasileiros, Rogerio P. Leite, 
Contra-Usos da Cidade, 2004; Linda M. P. Gondim, O Dragão do Mar e a Fortaleza Pós-Moderna: 
Cultura, patrimônio e imagem da cidade, 2007.  

35 Cf. respectivamente Pierre Veltz, Mondialisation, villes et territoires, 1996, e Edmond de Préteceille, 
Mutations urbaines et politiques locales, vol. 2, 1993.  

36 Cf. Préteceille e Luiz Cesar de. Q. Ribeiro, “Tendências da segregação social em metrópoles globais e 
desiguais: Paris e Rio de Janeiro nos anos 1980”, Revista Brasileira de Ciências Sociais, 14 (40), 1999, 
pp. 143-162; de Ribeiro respectivamente “Cidade desigual ou cidade partida? Tendências da metrópole 
do Rio de Janeiro”, em Ribeiro (org.), O Futuro das Metrópoles: Desigualdades e governabilidade, Rio 
de Janeiro, 2000a, pp. 63-98, “A cidade, as classes e a política: uma nova questão urbana brasileira?”, 
em Oliveira (org.), Cidade: História e Desafios, 2002, pp. 84-105, e Ribeiro (org.), Metrópoles, 20004; cf. 
também Ribeiro e Luciana C. do Lago, “A oposição favela-bairro no espaço social do Rio de Janeiro”, 
São Paulo em Perspectiva, 15 (1), 2001, pp. 144-154; Marques e Torres, “São Paulo no contexto do 
sistema mundial de cidades”, 2000, e Marques e Torres (orgs.), op. cit., 2005; Mônica Carvalho de 
Souza, “Cidade global: anotações críticas sobre um conceito”, São Paulo em Perspectiva, 14 (4), 2000, 
pp. 70-82; Véras, “Tempo e espaço na metrópole”, 2001; e de Freitag op. cit., 2001, e op. cit., 2016.  

37 Cf. Lúcio Kowarick, A Espoliação Urbana, 1979.  
38 Cf. de Lúcio Kowarick respectivamente Escritos Urbanos, 2000, “Viver em risco: sobre a vulnerabilidade 

no Brasil urbano”, Novos Estudos, 63, 2002, pp. 9-30, e Viver em Risco, 2009. 
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althusseriana e touraineana39. Tais categorias coexistem no debate brasileiro com 

releituras do método dialético especificamente lefebvriano, o que resulta, por exemplo, 

numa ênfase no caráter “residual” das megalópoles brasileiras40, ou na “circulação 

pessoal” dos pedestres como característica do espaço público urbano que se 

consolida no Brasil com o fim da escravidão41. Tais desdobramentos locais do método 

dialético e suas variações, inspirados respectivamente em Castells, Lefebvre, mas 

também em outros42, vão de mãos dadas com o uso paradigmático de conceituações 

de cidade derivadas das abordagens interacionistas da sociologia de Chicago43, as 

quais, por sua vez, se balizam em leituras de Simmel44 posteriormente reinterpretadas 

no cenário acadêmico brasileiro45. Uma terceira variação metodológica referencial, no 

âmbito dessa segunda vertente de usos paradigmáticos de noções de cidade, é a 

típico-ideal weberiana, que permite trazer para o primeiro plano da interpretação 

tipologias de cidades que incluem as brasileiras46. Enfim, cabe mencionar ainda alguns 

intercâmbios paradigmáticos recentes que têm sido desenvolvidos a partir da énfase 

conceitual nas noções de trajetória e mobilidade cunhadas respectivamente por 

Grafmeyer e por Tarrius47.  

 Marcada por tais características epistemológicas, a lógica tripartite implícita na 

mobilização de noções de cidade, no debate brasileiro, evidencia algo pouco evidente 

à primeira vista. Trata-se de um imaginário sociológico mediado por nove 

representações de espaço urbano no Brasil reveladoras de uma utopia sociológica 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Cf. Manuel Castells, A Questão Urbana, [1972] 2000. 
40 Cf. de José de S. Martins respectivamente “A era das megalópoles residuais”, O Estado de S. Paulo, 

7.12.2008, 2008c, pp. J4-J5. mas também op. cit., 2008a e A Aparição do Demônio na Fábrica, 2008b. 
41 Cf. de Fraya Frehse respectivamente “Potencialidades do método regressivo-progressivo: pensar a 

cidade, pensar a história”, Tempo Social, 13 (2), 2001, pp. 169-184, “Do impacto da modernidade sobre 
a civilidade das elites nas ruas de São Paulo no século XIX”, em Frúgoli Jr., Peixoto e Andrade (orgs.), 
op. cit., 2006, pp. 198-227, e “Velhos novos usuários das praças ‘requalificadas’ do centro de São 
Paulo”, comunicação no 13o Congresso Brasileiro de Sociologia, 2007.  

42 Cf. respectivamente Michel de Certeau, A Invenção do Cotidiano, vol. 1, [1990] 2005, e Zukin, op. cit., 
1991, em Leite, op. cit., 2004; e Henri Lefebvre, Lógica Formal, Lógica Dialética, [1947] 1983, em Ana 
Clara T. Ribeiro, “Presenças recusadas: territórios populares em metrópoles brasileiras”, em Nunes 
(org.), op. cit., 2006, pp. 11-33. 

43 Cf. Herbert Gans, The Urban Villagers, 1962; Robert E. Park, “A cidade: sugestões para a investigação 
do comportamento humano no meio urbano”, em Velho (org.), O Fenômeno Urbano, [1925] 1979, pp. 
26-67. 

44 Cf. Georg Simmel, “A metrópole e a vida mental [1902-1903]”, em Velho (org.), O Fenômeno Urbano, 
1979, pp. 11-25.  

45 Cf. Gilberto Velho, A Utopia Urbana, [1970] 1973; Cristina P. de Moura, “Vivendo entre muros: o sonho 
da aldeia”, em Velho e Kuschnir (orgs.), Pesquisas Urbanas, 2003, pp. 43-54; Karina Kuschnir, “Política, 
cultura e espaço urbano”, em Velho (org.), Antropologia Urbana: Cultura e Sociedade no Brasil e em 
Portugal, 2006, pp. 88-97. 

46 Cf. Freitag, op. cit., 2006. 
47 Cf. Yves Grafmeyer, Sociologie urbaine, 1994, e Alain Tarrius, La mondialisation par le bas: les 

nouveaux nomades de l’économie souterraine; refiro-me a Vera da S. Telles e Robert Cabanes (orgs.), 
Nas Tramas da Cidade: Trajetórias urbanas e seus territórios, 2006.  
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definida, que, por sua vez, ajuda a explanar de modo alternativo a parcimônia 

conceitual que supostamente caracteriza os estudos urbanos latino-americanos do 

presente.  

 

Quando representações de espaço urbano revelam uma utopia sociológica 
 

 Ao fazer um uso balizador, contrapontístico ou paradigmático da pletora de 

noções de cidade cujos autores mencionei anteriormente, os pesquisadores acabam, 

querendo ou não, por associar em seus escritos determinadas imagens de espaço 

urbano ao Brasil. Basta relembrar, com Lefebvre48, que imagens são obras simbólicas 

individuais que, localizadas no “reino do sensível”, articulam emoções individuais e 

grupais do passado com o presente e o futuro. Assim, elas acabam por articular 

também espaços diversos entre si, tendo-se em conta que “o tempo se discerne mas 

não se destaca do espaço”49. Desse ponto de vista, as conexões estabelecidas em 

diversos estudos urbanos não podem ser dissociadas da sensibilidade de seus 

respectivos autores em relação a emoções temporal e espacialmente situadas, que 

medeiam suas concepções sobre as cidades e/ou metrópoles brasileiras. 

 Como tal sensibilidade provém não apenas da vida cotidiana de cada um 

desses pesquisadores no espaço urbano, mas de sua respectiva trajetória intelectual e 

acadêmica na disciplina sociológica, as imagens de “cidade brasileira” que eles 

propagam em seus trabalhos são bem específicas. Se, como imagens, elas são 

“formas” que assumem as representações – que, por sua vez, são “presenças de 

ausências”50 -, no caso aqui, elas se ancoram em conceituações produzidas no âmbito 

do pensamento sociológico. Mas há mais, já que as representações são presenças 

que têm como revelar uma ausência peculiar: o espaço urbano no Brasil, tal como ele 

existe empiricamente para os respectivos pesquisadores. 

 De fato, o debate brasileiro expressa um imaginário sociológico singular sobre 

tal ausência. Representações, afinal, “nascem” na forma de símbolos no interior 

daquilo que Lefebvre denomina “imaginário”: uma “relação” especial “da consciência 

(refletida, subjetiva) com o real”51. No caso, trata-se de um imaginário mediado por 

nove representações que tornam o espaço urbano brasileiro empiricamente dado 

“presente” por meio de uma intensa interlocução de visada quer balizadora, quer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Cf. Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 2, 1961, p. 288. 
49 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, p. 204.  
50 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980, p. 240 e passim. 
51 Idem, pp. 53, 56.  
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contrapontística ou paradigmática sobretudo com imagens sociológicas de cidade de 

língua anglo-saxã e francófona.  

Uma primeira é sugerida através do uso balizador de uma pletora bastante 

ampla de noções de cidade, em geral de origem europeia ou norte-americana, que às 

vezes são combinadas a despeito de incompatibilidades teóricas entre os respectivos 

autores (tais como Burgess e Marcuse52). O espaço urbano brasileiro atual 

empiricamente dado é assumido como possuindo características receptivas à 

aplicação de concepções de cidade das mais diversas origens teóricas; ele é 

representado como sendo conceitualmente plural53. 

Já o uso contrapontístico de noções sociológicas de cidade para enfatizar os 

ambientes urbanos empiricamente investigados sinaliza para a representação de que 

as cidades e/ou metrópoles brasileiras só se deixam desvendar conceitualmente na 

esteira de intensa pesquisa empírica. O espaço urbano brasileiro é visto como 

empiricamente diverso.  

Enfim, o uso paradigmático de noções sociológicas de cidade de densidade 

metodológica mais ou menos acentuada sinaliza que o espaço urbano também é 

concebido de outras sete formas diversas. Às cidades empiricamente dadas se 

aplicariam de maneira integral, de um lado, ou a abordagem da “cidade global” ou 

aproximações conceituais alternativas a esta, embora ainda referenciadas pela empiria 

de contextos urbanos assumidos como “globalizados”. De outro lado, as urbes são 

apreendidas por métodos de interpretação desenvolvidos em torno de abordagens 

dialéticas, interacionistas, típico-ideais ou referentes às “mobilidades”. Assim, elas 

acabam representadas sociologicamente, em termos conceituais, tanto como pós-

modernas, globais ou globalizadas, quanto como dialéticas, interacionais, típico-ideais 

ou “mobilizadas”.  

Reconhecer que o imaginário sociológico em questão é mediado por essas 

nove representações permite enfrentar a questão que inspira este artigo. Em que 

medida será que elas favorecem conceituações sociológicas das diferenças 

empiricamente dadas das cidades e/ou metrópoles brasileiras contemporâneas, em 

relação aos contextos urbanos que subjazem às conceituações usadas pelos 

pesquisadores brasileiros para explanar a realidade urbana do país? Ou, em suma: 

Qual o “lugar” conceitual da diferença empírica que o espaço urbano brasileiro 

representa, no âmbito do imaginário sociológico recente no Brasil acerca desse 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Cf. Bógus e Taschner, “A cidade dos anéis”, passim. 
53 Este rótulo heurístico e os outros que seguem remetem de modo mais preciso, através da inclusão do 

termo “conceitualmente”, às categorias analíticas desenvolvidas anteriormente (Frehse e Leite, op. cit., 
pp. 218-231) para classificar as respectivas representações de espaço urbano no Brasil que atravessam 
a produção sociológica recente do país. 
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mesmo espaço? Veremos a seguir que em cinco das nove representações esse lugar 

é um “não-lugar” (do grego ou-tópos): de fato prevalece ali a utopia do espaço urbano 

brasileiro conceitualmente diferente, quer os respectivos autores o saibam ou não. As 

quatro outras representações favorecem, ao contrário, as conceituações de um “lugar”: 

o espaço urbano brasileiro empiricamente dado – e diferente.  

Contempladas sob o prisma da representação do espaço urbano brasileiro 

conceitualmente plural, as cidades e/ou metrópoles do país são entidades 

socioespaciais virtualmente receptivas a “tudo”, em termos conceituais. No intuito de 

dar conta, em termos teóricos, dos processos sociais e/ou culturais empiricamente 

dados, nada como transitar entre noções de cidade e disciplinas científicas variadas. 

Assim, a representação do espaço urbano brasileiro conceitualmente plural revela um 

imaginário sociológico atravessado pela ênfase em traços que as cidades e/ou 

metrópoles empiricamente existentes no país compartilhariam com os espaços 

urbanos abordados pelos autores (em geral estrangeiros) das noções de cidade 

empregadas de modo balizador no debate brasileiro. 

Não surpreende que o que desse modo permanece rarefeito, em termos 

conceituais, é a diferença. Justamente por isso, entretanto, há mais. Afinal, tais 

pesquisadores acabam invariavelmente por contribuir para a consolidação de uma 

representação alternativa, utópica em termos lefebvrianos: o espaço urbano brasileiro 

conceitualmente diferente. 

É curioso que esta representação reaparece também quando se enfoca a 

representação das cidades e/ou metrópoles brasileiras empiricamente diversas. 

Embora o principal objetivo investigativo dos autores concentrados em frisar, de modo 

metodologicamente contrapontístico, a diversidade da realidade urbana brasileira 

contemporânea seja ampliar o horizonte conceitual dos estudos urbanos, a 

conceituação da diversidade urbana do país permanece essencialmente um empenho 

a ser concretizado no futuro, com a ajuda da descrição presente intensa dos 

processos sociais e culturais empiricamente dados e relativos à produção do espaço 

urbano no Brasil. Pautada em tal lógica argumentativa, a representação do espaço 

urbano empiricamente diverso também acaba por abrigar em si a utopia do espaço 

urbano brasileiro conceitualmente diferente.  

Enfim, o caráter utópico da representação do espaço urbano brasileiro 

conceitualmente diferente também se reafirma quando se enfocam as representações 

do espaço urbano brasileiro que o associam aos atributos “pós-moderno”, “global” ou a 

alternativas deste: o que chamei espaço urbano globalizado. A mobilização 

paradigmática de noções de cidade com conteúdos históricos e sociais relativos a 

dinâmicas socioespaciais pós-modernas, globais e alternativamente globais traz para 
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o primeiro plano da conceituação traços das cidades e/ou metrópoles brasileiras que 

são comuns às estrangeiras. A diferença assume assim um papel secundário. 

Em busca desta, por mais surpreendente que possa soar à primeira vista, nada 

como empregar de modo paradigmático noções de cidade de densidade metodológica 

acentuada. Este é o caso das categorias de cidade de Lefebvre e Castells, de 

Kowarick e Martins que perpassam a representação do espaço urbano brasileiro 

conceitualmente dialético. Algo semelhante se aplica às noções de cidade de Park e 

de Gans implícitas na representação das cidades e/ou metrópoles brasileiras 

conceitualmente interacionais, para não mencionar a noção weberiana que subjaz à 

representação de espaço urbano que denominei conceitualmente típico-ideal, e a 

noção de Grafmeyer implícita na representação do espaço urbano brasileiro como 

sendo conceitualmente “mobilizado”. Nos estudos que analisei em outro momento54, 

as noções implícitas nessas quatro representações possuem estatutos metodológicos 

“estenográficos” bastante similares àquele que Pierre Bourdieu reconhece nas 

“noções” a serem empregadas na construção de um objeto sociológico. Tal 

característica faz das noções de cidade em questão instrumentos essencialmente 

metodológicos de interpretação, e não conceitos. Seus conteúdos sociais e históricos 

específicos, portanto, evidentemente não correspondem ao que o espaço urbano é em 

termos empíricos, no Brasil dos tempos que correm. Justamente por isso, tais 

conteúdos favorecem conceituações acerca do quanto as cidades e/ou metrópoles 

brasileiras atuais diferem daquelas que subjazem às conceituações lefebvrianas, 

castellsianas etc. que inspiraram os pesquisadores brasileiros em questão. Nesse 

sentido, o uso paradigmático de tais noções acaba por favorecer conceituações 

contrapontísticas da diferença.  

Com efeito, o que assim – e enfim – ganha um “lugar” no empreendimento 

interpretativo é o espaço urbano brasileiro conceitualmente diferente. Esta 

representação se torna evidente, por exemplo, na conceituação da “espoliação 

urbana” (Kowarick) que marcaria o desenvolvimento urbano em cidades como São 

Paulo, e naquela do caráter “residual” desta urbe (Martins) no presente. Tais 

proposições evidenciam um imaginário sociológico mediado pela representação de 

que a diferença empiricamente dada no espaço urbano brasileiro necessariamente 

merece um “lugar” no rol de engajamentos conceituais levados adiante no cenário 

acadêmico atual do país.  

 

A diferença como uma dificuldade conceitual recente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 Cf. Frehse e Leite, “Espaço urbano no Brasil”, passim. 



	  

 39 

 

 Do ponto de vista etimológico, a palavra “utopia” revela uma ligação íntima com 

o imaginário acerca do espaço. Afinal, “não-lugar” é uma representação de espaço: a 

“ausência” é um não-lugar, tornado “presente” pelo tipo prospectivo de representação 

que é a utopia55. 

 Sob esse prisma, o debate sociológico brasileiro entre 1998 e 2008 sinaliza 

para um “não-lugar” específico: o espaço urbano brasileiro conceitualmente diferente. 

De fato, o enfoque investigativo sobre as diferenças empíricas integra o senso comum 

acadêmico brasileiro. No entanto, a pesquisa urbana no Brasil nem sempre aborda 

essa riqueza empírica em termos conceituais. Quando se trata de explanar a 

diversidade empirica apreendida quantitativa ou qualitativamente, é grande a tentação 

de privilegiar aquilo que une as cidades e/ou metrópoles brasileiras àquelas que 

subjazem empiricamente às conceituações de espaço urbano (em geral estrangeiras) 

que costumam inspirar os estudos urbanos sociológicos brasileiros. Daí por que tal 

tentação inevitavelmente vai de mãos dadas com uma segunda: acabar por nem 

mesmo se propor a enfrentar o desafio de conceituar o que distingue empiricamente 

cidades e/ou metrópoles brasileiras de contextos tais como Los Angeles, Nova York, 

Chicago ou Paris, em meio à globalização contemporânea. 

 Tentando escapar a ambas as tentações, a minha reflexão aqui sugere que 

uma alternativa promissora pode ser mobilizar de modo paradigmático noções de 

cidade de densidade metodológica acentuada. Se quatro representações de espaço 

urbano brasileiro vêm assim para o primeiro plano, elas compartilham um traço 

definido. Todas “estenografam” perspectivas metodológicas de natureza interpretativa 

que, por sua vez, favorecem conceituações acerca de traços sociais e culturais 

empiricamente dados que distinguem cidades/metrópoles brasileiras daquelas norte-

americanas e europeias que inspiram com vigor a produção sociológica brasileira 

recente.  

 Contemplado pela lente das representações utópicas que carrega, tal debate 

evidencia que a conceituação da diferença que representa atualmente o espaço 

urbano brasileiro contemporâneo é uma possibilidade histórica nem sempre explorada. 

Existe uma razão epistemológica para tal estado de coisas. Apenas raramente os 

autores exploram de modo sistemático as possibilidades e limitações metodológicas 

implícitas nas noções de espaço que empregam, quando se trata de conceituar o 

espaço urbano atual no Brasil.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980. 
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Mas há também uma razão histórica. Até os anos 1970 a sociologia brasileira 

nutriu os estudos urbanos latino-americanos de conceituações bastante inovadoras, 

que floresceram na esteira de uma tendência mais ampla que caracterizou a pesquisa 

urbana na região naquela época56. Isso, entretanto, se relativizou bastante na esteira 

das transformações político-institucionais por que passaram as ciências sociais no 

país no contexto da ditadura militar, e das quais palavras-chave são tanto as 

aposentadorias compulsórias dos professores da Universidade de São Paulo quanto a 

formação maciça de novos quadros no exterior. Se escaparia aos limites deste texto 

adentrar tais conjunturas aqui – e de fato faltam estudos a respeito -, são elas que 

fortalecem representações como a de que a sociologia brasileira atual é “colonizada”, 

marcada por um olhar estrangeiro sobre nós mesmos57. 

 À luz dessa história institucional, as representações correntes de um espaço 

urbano dialético ou interacional, típico-ideal ou mobilizado atuais remetem a métodos 

de interpretação que exploram uma possiblidade histórica definida contida no presente 

em função precisamente daquele passado: conceituar as diferenças empiricamente 

dadas que marcam as cidades e/ou metrópoles do país em relação às urbes que 

subjazem, em termos empíricos, aos estudos urbanos que inspiram, em termos 

conceituais, o debate sociológico brasileiro. De fato, as representações em questão 

alavancam de modo inovador uma tradição latino-americana já estabelecida, em 

interlocução vívida com as questões teóricas dos estudos urbanos internacionais 

atuais. 

Tendo-se em conta tal possibilidade, é possível retomar por um ângulo 

sociológico alternativo – utópico – a questão que inspira este artigo: a suposta 

parcimônia conceitual dos estudos urbanos latino-americanos da década de 1980 em 

diante. De fato, as nove representações de espaço urbano resultantes dos três modos 

distintos pelos quais noções sociológicas de cidade são empregadas, em termos 

metodológicos, para conceituar as cidades e/ou metrópoles brasileiras empiricamente 

dadas, sugerem que a dificuldade parece residir menos na iniciativa de conceituar do 

que no modo como isso é feito. A maior dificuldade parece ser assegurar um “lugar” 

para a diferença nas respectivas conceituações. Usualmente o lugar dela é um “não-

lugar”, o que contribui fortemente para transformar o espaço urbano brasileiro 

conceitualmente diferente em uma utopia. 

E isso em meio a um fato intrigante. Se uma quantidade significativa de 

conceituações sociológicas sobre o assunto são, essencialmente, variações de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Cf. Valladares e Coelho, “Urban Research in Latin America”, e Schteingart, “La investigación urbana en 

América Latina”, 2000. 
57 Cf. José de S. Martins, Florestan: Sociologia e Consciência Social no Brasil, 1998a, p. 124. 
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inovações conceituais produzidas no exterior – sobretudo nas academias anglo-

saxônica e francesa -, elas vão de mãos dadas com inovações bastante originais no 

nível da pesquisa empírica. Basta considerar a recente multiplicação de meios de 

pesquisa qualitativa relativos à espacialização de indicadores socioeconômicos e à 

etnografia nos estudos urbanos.  

Assim, chego a uma primeira conclusão em relação à suposta timidez 

conceitual dos estudos urbanos latino-americanos atuais. Uma quantitade significativa 

das pesquisas que aqui me balizaram em termos empíricos vai, a seu modo, ao 

encontro de uma revisão crítica de conjunto recente das abordagens da teoria social 

contidas num periódico importante das ciências sociais brasileiras entre 1986 e 2010: 

“A sociologia brasileira tende a produzir inovações teóricas nas franjas da pesquisa 

empírica”58. No entanto, há mais em jogo, nos estudos urbanos brasileiros. O caráter 

inovador de certas abordagens brasileiras deve muito ao fato de submeter noções de 

cidade metodologicamente densas aos traços sociais e culturais absolutamente 

diversificados do espaço urbano brasileiro.  

Isso me conduz a uma segunda e última conclusão. Embora eu tenha me 

concentrado apenas em uma fração dos estudos urbanos latino-americanos da 

atualidade – abordagens sociológicas conceitualmente densas produzidas no Brasil 

entre 1998 e 2008 -, o modo lefebvriano de abordar esse conjunto revela uma 

limitação e uma possibilidade conceitual para a pesquisa urbana da região no início do 

século XXI. Avaliações de conjunto dos estudos urbanos latino-americanos indicam de 

maneira quase unânime que a sua consolidação histórica deve bastante a abordagens 

teóricas de cidades e/ou metrópoles desenvolvidas pelo pensamento sociológico59. 

Considerando-se esse papel importante da sociologia como disciplina no coração 

(conceitual) da interdisciplinaridade ainda predominante na região, inquirir as 

representações sociológicas de cidades e/ou metrópoles latino-americanas tais como 

as brasileiras, em busca das utopias conceituais ali contidas, é um modo sintético de 

preconizar um desafio específico para a sociologia, nos tempos que correm. A fim de 

que ela recupere o papel conceitualmente inovador que teve nos estudos latino-

americanos até os anos 1970, é crucial que enfrente conceitualmente a diferença no 

espaço urbano atual da região.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Cf. Sergio Costa, “Teoria por adição”, em Martins (org.), Horizontes das Ciências Sociais no Brasil: 

Sociologia, 2010, p. 45. 
59 Cf. Stren, op. cit.; Schteingart, “La investigación urbana en América Latina”, 2000; Reynoso, “Los 

estados de la cuestión sobre la investigación urbana en América Latina”; Gorelik, “A produção da 
‘cidade latino-americana’”; Mario B. Ricárdez, “La sociología urbana ¿en busca de su identidad?”, em 
Toledo (org.), Tratado Latinoamericano de Sociología, 2006, pp. 229-246. 
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Ora, este artigo sinaliza para uma possibilidade, em relação a tal questão. Ela 

reside na interlocução (cri)ativa dos pesquisadores com os métodos de interpretação 

do espaço urbano desenvolvidos pelo pensamento sociológico. Aliás, será que não foi 

justamente por se aferrarem a tais métodos que cientistas sociais brasileiros fizeram 

contribuições originais aos estudos urbanos latino-americanos até os anos 1970 – e 

aqui penso em particular em variações do método dialético marxiano?  

 Concluindo com questões como esta, a reflexão aqui desenvolvida visou 

essencialmente acessar o imaginário sociológico dos pesquisadores urbanos latino-

americanos acerca das cidades e/ou metrópoles na região. Que lugar existe ali para a 

diferença que atualmente particulariza o espaço urbano na América Latina, em meio 

às imensas pressões homogeneizadoras e fragmentadoras da globalização? A 

reflexão aqui empreendida sugere que, ao menos no Brasil de tempos recentes, este 

lugar é em boa medida um não-lugar, uma utopia. Infelizmente. 



	   43 

2 

U-topias (urbanas) do pensamento sociológico* 

 

 Boa parte das contribuições apresentadas no Seminário Internacional sobre 

Sociologia e Esperança, para o qual este ensaio foi escrito, remeteram à relevância do 

tempo – histórico, social, biográfico – para a compreensão dos vínculos da sociologia 

com a esperança. Partindo, com Henri Lefebvre, do reconhecimento de que o tempo é 

indissociável do espaço – “o tempo se inscreve no espaço”, e “toda realidade no 

espaço se expõe e explica por uma gênese no tempo”1 -, viso problematizar a relação 

da sociologia com a esperança a partir justamente dos vínculos espaço-temporais que 

a disciplina nutre com esse sentimento humano particular que é a esperança, “estado 

de espírito” que acompanha a fé, a “certeza do incerto”2. 

 Considero que o espaço constitui “um conjunto de relações entre as coisas 

(objetos e produtos)” socialmente produzidas que interferem na produção da vida em 

sentido amplo3. Mediação, o espaço não existe “em si”, mas remete ao tempo, outra 

mediação, embora essa relação se proponha de modos socialmente diversos4. Por 

sua vez, o que chamo de sociologia, de disciplina ou pensamento sociológicos alude 

ao rol de conceituações sobre a vida social publicizadas como “sociológicas” ou por 

seus autores ou por terceiros que a elas recorrem em contextos acadêmicos diversos. 

Como bem sintetizou Florestan Fernandes há bastante tempo, o “ponto de referência” 

do sociólogo é específico: a “teia de interações e de relações sociais” em que se 

inserem as atividades ou comportamentos de cunho social que o sociólogo visa 

descrever sociologicamente5. 

Ora, ao mobilizarem conceituações sociológicas para interpretar os vínculos 

sociais entre os seres humanos e desses com o mundo material, também os 

sociólogos contribuem para a produção de espaço-tempo. De fato, através da 

linguagem eles produzem “lugares” histórica e socialmente específicos, “espaços-

tempos locais” a que corresponde um uso do espaço, “prática espacial” produtora de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Versão revista de Fraya Frehse, “U-topias (urbanas) do pensamento sociológico”, Estudos Avançados, 

26 (75), 2012b, pp. 191-206, texto elaborado para o Seminário Internacional sobre Sociologia e 
Esperança, organizado por José de Souza Martins e por mim no Departamento de Sociologia da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo entre 18 e 
21.10.2012. 

1 Cf. Henri Lefebvre, La production de l”espace, [1974] 2000, pp. 114, 136.  
2  Cf. Erich Fromm, A Revolução da Esperança, [1968] 1979, pp. 27-28. 
3 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, pp.100, xx. 
4 Cf. Henri Lefebvre, Du rural à l’urbain, [1970] 2001a, p. 259. 
5 Cf. Florestan Fernandes, Elementos de Sociologia Teórica, 1970, pp. 20-21.  
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espaço e que palavras como “lugar” dizem e compõem6. Sob esse prisma, o que será 

que os lugares produzidos conceitualmente pelo pensamento sociológico revelam 

sobre a relação da disciplina com a esperança? 

No intuito de responder tal questão, interessam aqui lugares específicos que os 

sociólogos, em contextos acadêmicos diversos do Ocidente desde os primórdios da 

disciplina, a partir de “meados do século XIX”7, privilegiaram para colocar em prática 

sua própria esperança. Esta, afinal, não se dá no vazio. Expressa-se por referência a 

espaços prenhes de significados historicamente produzidos e localizados: lugares 

associados conceitualmente a possibilidades de uma ordem social outra, alternativa. 

De fato, é por meio de representações que a variedade de lugares 

empiricamente existentes se tornam presentes na reflexão sociológica. A 

representação é “substituto da presença na ausência”8. No entanto, “toda” 

representação implica necessariamente um valor, “quer o sujeito valorize ou não 

aquilo que representa para si, o objeto ausente”9. Eis por que lugares definidos, no 

interior da multiplicidade daqueles vividos e/ou investigados pelos sociólogos em seu 

dia a dia, viram lugares de esperança da sociologia. Eles são imbuídos de atributos 

valorativamente positivos, por referência ao futuro da ordem social respectivamente 

problematizada. E isso para além do eventual comprometimento do sociólogo com a 

célebre “neutralidade axiológica”. É o que me leva a denominar tais lugares u-topias 

do pensamento sociológico. Com hífen, o termo sublinha a etimologia de “utopia” - 

“não-lugar” em grego -, sem abdicar do estatuto de representação que é próprio das 

utopias10. 

Dentre as u-topias da sociologia – que vão do “Estado” à “comunidade”, 

passando por cidades, a “esfera pública” e “espaços públicos” -, importam, nos limites 

deste ensaio, justamente urbes que, desde os primeiros tempos da disciplina 

respectivamente na Alemanha, na França, nos Estados Unidos e no Brasil, têm sido 

referenciadas em termos conceituais para explanar características da vida social ali11. 

Em meio a sua absoluta variedade empírica, cidades definidas viraram objetos de 

representações de cidade – no singular, como “espaço moldado, modelado, ocupado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, pp. 21, 23-24, 48.  
7 Cf. Octavio Ianni, “A sociologia e o mundo moderno”, Tempo Social, 1 (1), 1989, p. 8.  
8 Cf. Henri Lefebvre, La présence et l’absence, 1980, p. 240.  
9 Idem, p. 47.  
10 Idem, p. 94.  
11 Selecionei esses contextos com relativa aleatoriedade, com base em estudos mais amplos meus sobre 

a sociologia ocidental dedicada às cidades, inclusive como bolsista (2010) da Alexander von Humboldt 
Foundation, à qual sou grata. 
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pelas atividades sociais no decorrer de um tempo histórico”12. Tornaram-se u-topias 

urbanas, lugares imbuídos, aos olhos dos respectivos sociólogos, de possibilidades de 

transformação efetiva de padrões presentes de convivência social, por referência ao 

passado e com vistas a um futuro valorativamente esperado. 

Buscar u-topias dos primeiros tempos da sociologia nesses quatro contextos 

nacionais, e seus desdobramentos conceituais mais recentes em momentos variados 

entre as décadas de 1950 e de 2000, evidencia o papel mediador que representações 

de tempo em relação ao espaço – no caso, urbano - exercem nos vínculos do 

pensamento sociológico com a esperança. Representações de cidade imbuídas de 

concepções de tempo pautadas numa suposta interdependência entre passado e 

presente indicam reflexões mais “esperançosas” dos sociólogos acerca das cidades 

conceituadas. Já em concepções de cidade apoiadas na representação de um 

presente desvencilhado do passado transparece o contrário. 

Para demonstrar o argumento, são decisivas imagens de cidade que, 

propostas por pioneiros da história das conceituações sociológicas sobre a cidade na 

Alemanha, na França, nos Estados Unidos e no Brasil, têm sido atualizadas nas 

últimas seis décadas. Tais imagens remetem a três u-topias urbanas. Em conjunto, 

estas evidenciarão, ao final, a importância metodológica de concepções de tempo em 

relação ao espaço (urbano), na problematização dos vínculos da sociologia com a 

esperança. E se elucidará por outro ângulo a atual escassez de esperança da 

disciplina. 

 

Quando muitas imagens revelam três u-topias 

 

Apesar de serem “obras simbólicas individuais” que “trazem a marca do 

“inventor, poeta espontâneo ou cultivado”, imagens articulam expressivamente 

emoções individuais e grupais passadas ao presente e ao futuro13. Assim, elas 

resultam não somente dos vínculos mais ou menos cotidianos dos respectivos 

sociólogos com as cidades que estes conceituam, e de sua formação teórica e 

metodológica. Elas são “formas” que assumem as representações, integrando o 

imaginário, “relação da consciência (refletida, subjetiva) com o real” da qual 

justamente as representações são mediações14. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 89.  
13 Cf. Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 2, 1961, p. 288.  
14 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980, pp. 240, 56.  
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Nos cenários acadêmicos em foco, as imagens de cidade estão impregnadas 

de alusões valorativas ao tempo histórico – ou seja, aos vínculos entre passado, 

presente e futuro. Assim, tornam-se metodologicamente reveladoras de 

representações definidas de espaço. É que carregam indícios de representações de 

tempo também específicas mobilizadas pelos respectivos sociólogos. São concepções 

prenhes de “esperanças, aspirações e propósitos” - parodiando Karl Mannheim sobre 

o papel metodológico do “sentido de tempo histórico” para a compreensão da 

“estrutura interna da mentalidade de um grupo”15. Mas esses anseios temporais não 

estão soltos no ar. Expressam-se espacialmente; no caso, em atributos associados a 

essas cidades: alienação, liberdade, autonomia, bem, mal, diferença. 

 

A cidade desalienadora 

Um primeiro lugar urbano de esperança sociológica se insinua em textos de 

Friedrich Engels e Karl Marx dos meados do Oitocentos, na Inglaterra da díade 

industrialização-urbanização. É a cidade como lugar de possibilidades sui generis de 

desalienação dos seres humanos. A urbe favoreceria a tomada de consciência, pelos 

homens, de possibilidades de desenvolvimento social que, implícitas na constituição 

do gênero humano, seria possível realizar praticamente ali. 

Em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, Engels esboça uma 

imagem de Londres em que o melhor e o pior da “civilização” se conjugam 

dialeticamente: “estes londrinos tiveram que sacrificar a melhor parte da sua 

humanidade” em prol da realização de “todos os milagres da civilização” de que a 

cidade é “prenhe”16. Se, pois, ali ocorre abertamente a “guerra social” de “todos contra 

todos” própria da “época industrial”17, ali encontra abrigo também, mesmo que só em 

germe, o melhor da condição humana de seus habitantes. 

Em A Ideologia Alemã essa imagem receberá um tratamento conceitual bem 

mais elaborado. Referenciada à história da divisão do trabalho “no interior de uma 

nação” – que conduziria à “separação da cidade e do campo e à oposição de seus 

interesses”18 -, “a cidade” vira cenário privilegiado da “alienação”. Afinal, o primeiro 

“exemplo” desta é a divisão do trabalho, “mais desenvolvida” na cidade separada do 

campo19. Ora, alienação designa o estranhamento dos homens em relação ao caráter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Cf. Karl Mannheim, Ideologia e Utopia, [1929] 1968, pp. 233-234.  
16 Cf. Friedrich Engels, “Die Lage der arbeitenden Klasse in England [1845]”, em Marx e Engels, Marx-

Engels-Werke, vol. 2, 1972, p. 256.  
17 Idem, pp. 257, 285.  
18 Cf. Karl Marx e Friedrich Engels, A Ideologia Alemã (I – Feuerbach), [1845-1845] 1987, p. 29, grifos no 

original.  
19 Idem, pp. 47, 31.  
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humano genérico de suas próprias ações, à natureza social da práxis: “a própria ação 

do homem converte-se num poder estranho e a ele oposto, que o subjuga ao invés de 

ser por ele dominado”20. Embora intrínsecas ao ser humano como gênero21, as 

condições que tornam o indivíduo estranho a si mesmo se potencializam notadamente 

nas urbes da industrialização capitalista, na proporção do incremento do “poder social” 

nesse contexto, “força produtiva multiplicada que nasce da cooperação de vários 

indivíduos exigida pela divisão do trabalho”22. Ao mesmo tempo, contudo, é em tais 

cidades que há como “superar” a alienação – e instaurar o comunismo. Embora os 

autores não sejam explícitos nesse sentido, não é ali que se insinua a presença da 

“massa da humanidade (...) totalmente “destituída de propriedade” e “em contradição 

com um mundo de riquezas e de cultura existente de fato”23? 

Marcadas por tais características, as urbes imaginadas por Engels e Marx 

colaboram de modo pioneiro para alçar ao menos as grandes urbes do capitalismo 

internacional oitocentista a u-topias dos primórdios do pensamento sociológico na 

Europa. Expondo as agruras sociais desse modo de produção, tais cidades 

potencializariam a conscientização e superação desses dramas, como capítulos 

contraditórios do processo histórico de constituição do gênero humano. 

Essa representação tem tido vida longa na sociologia dedicada ao espaço 

urbano. Crucial nesse sentido é, em particular, a reflexão dialética de Lefebvre sobre a 

cidade, o urbano e o espaço das décadas de 1960 e 1970. Forjada em reavaliações 

críticas de Marx, Georg W. Friedrich Hegel e Friedrich Nietzsche à luz da importância 

social e cultural da vida cotidiana no capitalismo do segundo Pós-Guerra, a cidade do 

sociólogo francês constitui mediação reveladora das contradições históricas que 

simultaneamente aproximam e afastam os seres humanos de uma possibilidade 

histórica sui generis que a própria cidade, como obra historicamente produzida, 

favorece e dificulta: o “urbano”. É a “simultaneidade”, o “encontro” das diferenças, “da 

obra e do produto”, por cuja mediação o homem se humaniza, e que, ambos, são na 

virada de 1970 uma “realidade social virtual” mais e mais problemática, em meio à 

tendência generalizada de “explosão-implosão” dos antigos núcleos urbanos – embora 

o autor destaque em especial Paris24. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Idem, p. 47.  
21 Cf. Karl Marx, “Zur Judenfrage [1844]”, em Marx e Engels, op. cit., vol. 1, 1961, pp. 347-377. 
22 Cf. Marx, op. cit., [1845-1846] 1987, p. 49.  
23 Idem, p. 50.  
24 Cf. de Henri Lefebvre O Direito à Cidade, [1968] 1969, pp. 50, 77, 86, e La révolution urbaine, 1970a, p. 

13.  
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Mesmo dialogando com a u-topia marxiana da cidade como lugar de 

possibilidades históricas de desalienação, a conceituação lefebvriana a transforma. É 

que investe na potencialização das diferenças. Em Le manifeste différentialiste25, a 

filiação explícita à proposta marxiana da “emancipação humana”26 vem de mãos dadas 

com a ênfase no “direito à diferença”, isto é, ao encontro (mais ou menos tenso) de 

particularidades (qualidades) irredutíveis; encontro esse que, por isso mesmo, faz da 

diferença uma relação forjada em relações vividas como recíprocas, conflituosas ou 

apaziguadas27. Qual a realidade espacial privilegiada para isso? O urbano, cujo 

“corolário” é “a formação, “em campo”, de um espaço-tempo diferencial”28. Advém 

dessa aposta metodológica – e valorativa – de Lefebvre o enfoque analítico na tríade 

“iso-topia”, “hetero-topia” e “u-topia”, passível de revelar o “espaço diferencial no 

espaço urbano”. Notadamente a u-topia, “lugar daquilo que não tem nem lugar”, seria 

crucial para o pensamento29. 

O fato de que nas últimas décadas a influência teórica e metodológica das 

ponderações lefebvrianas sobre o espaço se renovou nos quatro cantos do mundo30, 

evidencia certa atualidade da velha u-topia sociológica da cidade como lugar de 

emancipação humana possível. Dos quatro contextos acadêmicos em foco, aludo, por 

exemplares, a imagens de inspiração metodológica lefebvriana que José de Souza 

Martins esboça acerca de São Paulo31. O centro desta urbe teria adentrado o século 

XX marcado pela “alienação de um saber sem raiz, [...] de um divórcio profundo entre 

o concebido e o vivido”, e, mais recentemente, teria perdido “sua monumentalidade e 

suas virtudes urbanas e urbanizadoras, emancipadoras e libertadoras, seu 

adensamento cultural”. Tudo isso embora “megacidades” como São Paulo sejam 

“cenários de desafios e de possibilidades”, expressando tanto “mudanças adaptativas 

no modo de vida dos milhões de pessoas que nelas vivem” e “a emergência de 

notáveis possibilidades de transformação social no sentido do primado do homem, de 

sua liberdade, de sua imaginação e de sua criatividade”32. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Cf. Henri Lefebvre, Le manifeste différentialiste, 1970b. 
26 Cf. Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 2, 1961.  
27 Cf. Lefebvre, op. cit., 1970a, pp. 44, 64-65.  
28 Cf. Lefebvre, op. cit., 1970b, p. 129.  
29 Cf. Lefebvre, op. cit., 1970a, pp. 53, 179.  
30 Cf. Lukasz Stanek, Henri Lefebvre on Space, 2011, pp. xiv-xv, mas também, para visões de conjunto, 

Kanishka Goonewardena, Stefan Kipfer, Richard Milgram e Christian Schmid (orgs.), Space, Difference, 
Everyday Life, 2008, e Lukasz Stanek, Christian Schmid e Ákos Moravánsky (orgs.), Urban Revolution 
Now: Henri Lefebvre in Social Research and Architecture, 2014.  

31 Cf. de José de S. Martins respectivamente Subúrbio, 1992, A Aparição do Demônio na Fábrica, 2008b, 
e “A era das megalópoles residuais”, O Estado de S. Paulo, 7.12.2008, 2008c, p. J4. 

32  Cf. de Martins respectivamente op. cit., 1992, p. 11, op. cit., 2008c, p. 53, e 2008b, p. J5. 
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Vale ressaltar que provém da mesma virada dos anos de 1970 na França um 

segundo desdobramento sociológico influente da u-topia urbana marxiana. Articulando 

o estruturalismo althusseriano com a reflexão de Alain Touraine sobre a ação política 

dos movimentos sociais, para Manuel Castells as cidades são estruturas espaciais de 

relações sociais próprias do mundo capitalista de então33. Conformando, nesse 

contexto, “sistemas” organizados em torno do consumo coletivo de bens, as cidades 

seriam “pontos de contradição e de conflito entre a acumulação do capital e a 

redistribuição social, entre o controle estatal e a autonomia do povo”34. Em torno 

desses temas emergem “novas formas da luta de classes” protagonizadas pelos 

chamados movimentos sociais urbanos, cujas possibilidades históricas de atuação 

Castells acompanhou sobretudo até os anos de 198035. 

Referencial em especial para os estudos urbanos latino-americanos da 

época36, a aposta castellsiana nas virtudes políticas dos movimentos sociais urbanos 

encontrou um desenvolvimento conceitual original, entre outros, na obra de Lúcio 

Kowarick37. Este reconheceu “consequências” do tipo de desenvolvimento capitalista 

no Brasil do século XX não somente no tipo de exploração do trabalho vigente em São 

Paulo, mas na “própria condição urbana de existência a que foi submetida a classe 

trabalhadora”38, cuja lógica espoliativa o autor inquire investigativamente desde então. 

Embora mais recentemente tenha salientado que “as utopias libertárias se perderam”, 

sublinhou também restar “o ideário de uma concepção que se constrói a partir da luta 

da sociedade civil e que passa necessariamente, e cada vez mais, pela questão da 

democracia”, em prol da crença no “enorme potencial ocioso de historicidade” 

abrigado na América Latina39. 

Dotada de ênfases que vão da humanidade à autonomia do povo e à 

democracia, a u-topia urbana da desalienação humana bem pode ser associada a 

uma segunda que reconheço forte nos primeiros tempos do pensamento sociológico – 

só que na Alemanha, na França e nos Estados Unidos.  

 

A cidade modernizadora 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Cf. de Manuel Castells respectivamente Problemas de Investigação em Sociologia Urbana, [1971] 1979, 

A Questão Urbana, [1972] 2000, The City and The Grassroots, 1983, e “Urban Sociology in the Twenty-
First Century [2002]”, Comunidades e Territórios, 2002, pp. 9-19.  

34 Cf. de Castells respectivamente op. cit., [1972] 2000, e op. cit., 2002, p. 11.  
35 Cf. de Castells respectivamente op. cit., [1971] 1979, p. 15, op. cit., 2000, e op. cit. 1983.  
36 Cf. Adrián Gorelik, “A produção da cidade latino-americana”, Tempo Social, 17 (1), 2005, pp.111-133. 
37 Cf. de Lúcio Kowarick respectivamente A Espoliação Urbana, 1979, e Escritos Urbanos, 2000). 
38 Cf. Kowarick, op. cit., 1979, p. 41.  
39 Cf. Kowarick, op. cit., 2000, p. 134.  
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As urbes são representadas como lugares de possibilidades peculiares de 

realização desse ideário, de modernização da vida social. Ganham destaque anseios 

em relação ao ser humano que foram historicamente forjados na Europa e nos 

Estados Unidos das revoluções dos séculos XVIII e XIX, e se difundiram pelo mundo 

na esteira de difusão social da modernidade como realidade social e cultural pautada 

na concepção de que tudo e todos são transitórios, moda, modernos. Refiro-me às 

ideias de liberdade, igualdade e racionalidade, com suas contrapartidas de 

diferenciação social e cultural.  

Decerto essas concepções permeiam também o solo histórico no qual emergiu 

a u-topia urbana das possibilidades de desalienação humana. Associo tais ideias a 

uma segunda representação para evidenciar que a ênfase aqui reside em valores da 

modernidade tributários do pressuposto de que os seres humanos empiricamente 

existentes e o ser humano genérico se equivaleriam. Estamos longe de Marx e 

Lefebvre, para os quais o gênero humano é uma virtualidade teórica e prática (e 

política) cujo processo de constituição é essencialmente contraditório40. 

 Uma evidência sintética do ingresso da cidade modernizadora no imaginário 

sociológico é a imagem urbana que permeia o célebre ensaio de Georg Simmel sobre 

“As grandes cidades e a vida do espírito"41. Como “lugar da economia monetária”, a 

cidade grande – e a referência empírica subreptícia é Berlim - seria palco preferencial 

“para o conflito e para as tentativas de unificação” dos dois tipos de individualismo 

próprios da “vida do espírito” de seu “habitante”: a busca de liberdade, “clamada” pelo 

“homem” do século XVIII, e o clamor pela “particularidade humana e de suas 

realizações, dadas pela divisão do trabalho” oitocentista. A tese é dupla. Ênfases na 

autonomia e na diferenciação individuais integrariam a “vida moderna” em particular 

na cidade grande, a qual, paradoxalmente, desafia tais atributos por fomentar a 

“intensificação da vida nervosa”, à diferença do “campo” e da “cidade pequena”42. 

 Liberdade e diferenciação individuais assumem assim o estatuto valorativo de 

possibilidades próprias das cidades grandes. E isso a despeito de todas as forças em 

contrário, que nessas urbes também existiriam de modo único; condição, aliás, que 

impediria “julgá-las”: só caberia “compreendê-las”43. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Aliás, Marx e Engels criticam nos neo-hegelianos de fato a assunção do “Homem” (seus direitos, 

propriedade etc.) como realidade consumada, na Alemanha da época. 
41 Cf. Georg Simmel, “As grandes cidades e a vida do espírito [1902-1903]”, Mana, 11 (2), 2005, pp. 577-

591. 
42 Idem, pp. 578, 589, 577-578.  
43 Idem, p. 589.  
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 Embora no Max Weber do ensaio inacabado sobre “A cidade”44 o método de 

interpretação não se paute no emprego de paradoxos, que se deixam inferir a partir da 

predileção de Simmel por essa figura de pensamento45, repõe-se ali a ênfase 

conceitual em características modernas das cidades. De fato, é vasta a tipologia de 

urbes elaborada pelo contemporâneo de Simmel. Como, porém, Weber busca 

conexões de sentido entre a história das cidades antigas e medievais na Europa, na 

Ásia e na Oriente Médio, e o processo histórico de racionalização próprio do 

capitalismo em particular na Alemanha do início do século XX, ganham destaque 

atributos da vida social nas cidades medievais do centro-norte europeu que 

partilhariam muito com a “cidade moderna (Londres, Paris, Berlim, [...] Düsseldorf)”46. 

As “especificidades da cidade ocidental” girariam em torno da liberdade (na posse de 

bens de raiz, na situação jurídica pessoal) e da “associação” (institucional, autônoma) 

dos “cidadãos” – isto é, em prol de interesses racionais; tanto que também “totalmente 

estranhos” foram às vezes incorporados47. 

 Tal imagem contribui a seu modo para a u-topia urbana em tela. Se a obra de 

Weber critica o processo de racionalização ocidental, o estudo das cidades sugere 

que a liberdade e a racionalidade da cidade moderna são possibilidades históricas em 

germe no passado medieval europeu. Para contornar seus dilemas contemporâneos, 

lamentados nas páginas finais de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo48, 

nada como a política – da qual Weber foi ferrenho defensor. 

 De que o vigor dessa u-topia urbana não é apanágio dos sociólogos alemães 

da época é exemplar, de um lado, o foco durkheimiano nos méritos valorativos da 

corporação medieval – empiricamente própria de cidades europeias –, para conter o 

individualismo da sociedade moderna49. Com efeito, esse tipo de valorização positiva 

das urbes medievais é indissociável de um movimento intelectual mais amplo nos 

primórdios da sociologia na Europa: “De repente, a Idade Média volta a ser objeto da 

atenção humanista”50. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Cf. Max Weber, “A dominação não-legítima [s.d.]”, em Economia e Sociedade, vol. 2, 2004, pp. 408-

517. 
45 Cf. Dietmar Jazbinsek, “Die Großstädte und das Geistesleben von Georg Simmel. Zur Geschichte einer 

Antipathie”, Schriftenreihe der Forschungsgruppe “Metropolenforschung”, FS II 01-504, 2001, p. 5.  
46 Cf. Max Weber, “A dominação não-legítima [s.d.]”, p. 412.  
47 Idem, pp. 425-445.  
48 Cf. Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, [1904] 2004, pp. 165-167. 
49 Cf. Émile Durkheim, Da Divisão do Trabalho Social, [1893] 2004.  
50 Cf. Robert A. Nisbet, “As ideias-elementos da sociologia [1973]”, em Martins (org.), Introdução Crítica à 

Sociologia Rural, 1981, pp. 55, 57.  
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 De outro lado, vale relembrar a reflexão sociológica sobre a cidade na 

Universidade de Chicago a partir da década de 1910. Em sua versão definitiva, o 

pioneiro programa de “investigação do comportamento humano no ambiente urbano” 

de Robert E. Park51 associa ecologicamente a cidade ao “habitat natural do homem 

civilizado”, mas também a uma “área cultural caracterizada por seu tipo cultural 

peculiar”, nos termos de um best-seller alemão da época: “todas as grandes culturas 

nasceram na cidade. O homem proeminente da segunda geração [da “história da 

humanidade”] é um animal construtor de cidades”52. Embora os temas investigativos 

que Park elenca remetam a problemas sociais próprios da urbe conflituosa e desigual 

que era Chicago então, importa que, ao mesmo tempo, a “cidade grande” é berço da 

“civilização” humana. Essa categoria, própria do ideário político moderno na França, 

sugere a relevância que atributos próprios do mundo moderno possuem na cidade 

imaginada pelo sociólogo norte-americano. Não surpreende, pois, que no final do texto 

seja destacada a diversidade moral da cidade, “em função da oportunidade que [essa] 

oferece, especialmente aos excepcionais e anormais”: ela “mostra em excesso o bem 

e o mal da natureza humana”53. 

 A formulação assegura à cidade civilizada do autor um caráter valorativamente 

paradoxal que é próprio da cidade moderna simmeliana. Com efeito, Park frequentou 

aulas de Simmel em Berlim e traduziu textos seus54. Mas também a cidade medieval 

moderna de Weber lhe interessa de modo implícito, em outro momento do texto55.  

Enfim, vale mencionar que a urbe desse último alemão também orienta de 

modo explícito, ao lado daquela de Simmel, a reflexão de sociólogos de Chicago. Ao 

menos é o que percebo no Louis Wirth que aposta no “urbanismo como modo de 

vida”56. 

 Contemplada retrospectivamente, a u-topia que todas essas imagens 

evidenciam parece claramente datada. Se a Segunda Guerra Mundial e as lutas de 

descolonização que vieram na sequência, destruíram a crença nas virtudes 

emancipatórias da razão, da liberdade e da igualdade ocidentais, o movimento pós-

moderno colaborou para evidenciar o caráter histórica, política e socialmente relativo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Cf. Robert E. Park, “The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban 

Environment [1925]”, em Park e Burgess (orgs.), The City, [1925] 1967, pp. 1-46. 
52 Cf. Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, vol. 4, 1922, citado em Park, op. cit., pp. 2-3. 
53 Idem, p. 46.  
54 Cf. Rolf Lindner, Walks on the Wild Side, 2004, pp. 120-121. 
55 Cf. Park, “The City [1925]”, p. 12. 
56 Cf. Louis Wirth, “Urbanism as a Way of Life”, The American Journal of Sociology, 44 (1), 1938, pp. 1-24. 
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de tais valores57. No entanto, nem por isso o pensamento sociológico dos últimos 

sessenta anos nos quatro cenários em foco deixa de registrar abordagens que 

atualizam essa u-topia por vias diversas. 

 A aposta conceitual da sociologia latino-americana da década de 1950 e de 

parte de 1960 na díade urbanização-industrialização se nutriu de modo contundente 

da chamada teoria da modernização de inspiração weberiana58. É à luz desse 

contexto que se compreende, por exemplo, uma imagem tão explicitamente valorativa 

sobre a urbanização paulistana como a de Florestan Fernandes na década de 195059: 

“Tendo-se em vista as condições em que se processaram [em São Paulo] a 

desagregação da antiga ordem social escravocrata e senhorial e a formação incipiente 

da nova ordem de classes sociais, a urbanização representa e assegura a evolução 

para situações sociais de vida historicamente desejáveis no Brasil”. Outro indício: a 

proposição institucional de uma “sociologia rural” nos anos 1960, como parte da 

expansão supostamente ambígua do urbano sobre o rural – e do racional sobre o 

tradicional etc.60. 

 Mas a u-topia em questão também conta com desdobramentos bem menos 

datados, aos olhos de hoje. Penso, de um lado, em certa sociologia norte-americana 

recente que, em diálogo com as ponderações sociológicas de Erving Goffman – da 

chamada segunda geração da Escola de Chicago – sobre a lógica social das 

situações de interação social, tem ressaltado os vínculos valorativamente positivos 

entre a cidade e o estranho61. São propostas que tangenciam apostas valorativas na 

igualdade e na liberdade implícitas, em primeira instância, na abordagem simmeliana 

da sociabilidade entre anônimos na cidade moderna62. Quanto a Weber, há quem o 

reconheça na linha teórica que permite a Richard Sennett associar à cidade a suposta 

liberdade implícita nas possibilidades de inserção social do estranho ali63. 

 Refiro-me, de outro lado, a numa sociologia francesa que, nas últimas 

décadas, enfatizou as virtudes comunicativas dos espaços públicos onde os estranhos 

interagem, e que particularizariam a cidade como tal64. A figura do “citadino”, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Cf. David Harvey, A Condição Pós-Moderna, [1989] 1992. 
58 Cf. Gorelik, “A produção da ‘cidade latino-americana’”, 2005, pp. 117-118.  
59 Cf. Fernandes Fernandes, Mudanças Sociais no Brasil, 1960, p. 191, grifos meus.  
60 Cf. a respeito José de S. Martins, “As coisas no lugar”, em Martins (org.), Introdução Crítica à Sociologia 

Rural, 1981, p. 23. 
61 Cf. de Lyn Lofland respectivamente A World of Strangers, [1973] 1985, e The Public Realm, 1998; e 

Richard Sennett El Declive del Hombre Público, [1974] 1976.  
62 Cf. em particular Lofland, op. cit., 1998.  
63 Cf. Martins, ““A era das megalópoles residuais”, 2008b.  
64 Cf. de Isaac Joseph respectivamente L’espace du public, 1991, La ville sans qualités, 1998.  
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essencialmente aberto à comunicação, resulta da atualização crítica da ênfase de 

Chicago nas interações na cidade, por meio de um retorno a Simmel. 

 Isso tudo, para não mencionar uma verdadeira tradição que se deixa discernir 

em estudos sociológicos alemães do segundo Pós-Guerra: enfoques sobre a 

“urbanidade”65. Recorrendo a atributos conceituais da cidade moderna de Simmel e 

Weber, e ao urbanismo de Wirth, autores diversos têm avaliado mais ou menos 

criticamente, com o auxílio da noção, a realidade urbana empiricamente vigente na 

Alemanha. De fato, urbanidade é assumida por um de seus mais vigorosos defensores 

recentes como “resultado de processos sociais” que teriam feito, ao longo dos séculos, 

da “cidade europeia” um lugar onde a história é presente na vida cotidiana de seus 

habitantes; lugar de encontros mais ou menos conflituosos com o estranho, e abrigo 

para comportamentos desviantes; lugar de conflito “consciente” de interesses; e de 

liberdade, emancipação e contradição66. 

 Explicitados todos esses aspectos, chego a uma terceira e última u–topia. Por 

referência aos contextos acadêmicos em foco, ela se insinua em particular no Brasil. 

 

A cidade diferente em relação ao moderno 

 Enquanto os primórdios de Chicago evidenciam uma sociologia que se nutriu 

valorativamente sem mediações da u-topia alemã da modernização da vida social nas 

cidades, os primeiros tempos acadêmicos da disciplina no Brasil, nos anos de 1930, 

sugerem para essa representação uma importância contrapontística. A cidade abriga 

possibilidades históricas sui generis de diferenciação em relação à modernidade 

europeia – e norte-americana. 

É provável que boa parte disso se deva à ênfase explicativa que o “passado” 

assumiu no pensamento social que se estabeleceu no país então, tornando-se uma 

marca da primeira geração de sociólogos ali formados67. Indissociável da “curiosidade 

acentuada” dos intelectuais brasileiros da época em “conhecer o país e, em sentido 

mais amplo, a sociedade moderna e seus problemas”68, o enfoque sociológico sobre o 

passado do mundo urbano no Brasil aparece de modo pioneiro não apenas no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 Cf. a respeito Fraya Frehse, “Blickwechsel: Zur deutschen Stadtsoziologie aus brasilianischer 

Perspektive”, palestra no Colóquio “Blickwechsel”, 2010, pp.10-11, e o capítulo 6 desta sistematização 
crítica e coletânea de textos.  

66 Cf. Walter Siebel, “Was macht die Stadt urban? Zur Stadtkultur und Stadtentwicklung“, 1994, pp. 10-11, 
16-19. 

67 Cf. Antonio Candido, “O significado de Raízes do Brasil [1967]”, em Buarque de Holanda, Raízes do 
Brasil, [1936] 2006, p. 235.  

68 Cf. Antonio Candido, “A sociologia no Brasil [1959]”, Tempo Social, 18 (1), 2006, pp. 232-233. 



	   55 

Gilberto Freyre de Sobrados e Mucambos69, mas em trechos de Raízes do Brasil em 

que o historiador Sérgio Buarque de Holanda recorre contrapontisticamente às 

ponderações weberianas sobre as cidades e o processo de racionalização ocidental 

no serviço público, a fim de explanar características da urbanização no Brasil do 

século XIX70. 

Nessas abordagens de visada respectivamente culturalista e sócio-histórica, as 

grandes cidades oitocentistas do país são de fato imaginadas como lugares cujos 

traços culturais e processos sócio-históricos diferem daqueles presentes nas cidades 

europeias que povoam conceitualmente o imaginário dos dois autores. Freyre enfatiza 

que, “com o desenvolvimento das cidades e das indústrias” e o “declínio do 

patriarcado rural no Brasil”, as distâncias sociais teriam, de um lado, diminuído ao 

longo do século XIX, mas, de outro, aumentado e se tornado mais frequentes os 

“atritos entre os homens, que a Revolução Industrial excitou em nosso meio”71. E, no 

entanto, teriam se definido também, nas cidades do período, “contemporizações” bem 

“brasileiras” entre os extremos sociais: procissões, festas de igreja, o entrudo e o 

carnaval constituiriam “momentos de confraternização” que fizeram das ruas e praças 

“zonas de confraternização”72. 

Buarque de Holanda, por sua vez, sublinha que “o processo de crescimento 

dos núcleos urbanos” veio de mãos dadas com o “desenvolvimento da tradicional 

situação de dependência” das “cidades em face dos domínios agrários”, alterando a 

distinção “clássica e tipicamente europeia” entre cidade e aldeia em prol de “meio 

urbano e a “fazenda””, a qual teria marcado “toda a ordem administrativa do país” no 

Império e República73. É, entre outros, essa especificidade que a Abolição teria 

colocado em xeque, “marco” de uma “revolução lenta” cujo destino – democracia ou 

autoritarismo – ainda restava em aberto, em 193674. 

Pontilhadas por tal atenção analítica às diferenças historicamente forjadas das 

cidades brasileiras em relação às europeias, ambas as imagens sugerem apostas 

valorativas de seus autores nas possibilidades históricas de um futuro específico – 

“brasileiro” - contidas nessas diferenças. Para o bem ou para o mal. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Cf. Gilberto Freyre, Sobrados e Mucambos, [1936] 2000.  
70 Cf. Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, [1936] 2006, pp. 67-184.  
71 Cf. Freyre, op. cit., p. 11.  
72 Idem, pp. 13, 16. 
73 Cf. Buarque de Holanda, op. cit., pp. 88-89.  
74 Idem, p. 126.  
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Mas eles não estavam sós. A sociologia se institucionalizou na pioneira 

Universidade de São Paulo pela mão de gente como Roger Bastide75, cuja prática 

docente visou “tirar da realidade uma teoria brasileira, e não impor aos fatos 

brasileiros uma sociologia nascida na América do Norte ou na Europa. [...] Não que 

não se pudesse encontrar depois uma convergência, mas se devia partir das 

realidades brasileiras”.  

 Explicitado tudo isso, considere-se que provavelmente esse tipo de ênfase na 

busca da diferença em relação ao moderno europeu e/ou norte-americano – e a u-

topia urbana que ela encerra - não seja apanágio dos primórdios da sociologia no 

Brasil. Se escaparia aos intuitos deste ensaio aprofundar tal aspecto, lembro que é de 

cenários acadêmicos periféricos à Europa e aos Estados Unidos que têm emergido, a 

partir dos anos de 1990, clamores conceituais em prol de noções não eurocêntricas de 

modernidade – e de uma sociologia “descolonizada”76. 

Quanto à u-topia urbana ora em jogo, ela reaparece em momentos posteriores 

da trajetória da reflexão sociológica sobre as cidades no Brasil. O mesmo Fernandes 

que abraçou valorativamente, por meio do método funcionalista, as virtudes 

modernizadoras da urbanização, salientou a presença vigorosa de “alguns 

componentes rurais” no presente metropolitano paulistano dos anos de 1950 – abrindo 

espaço interpretativo para diferenças da realidade urbana nacional em relação ao 

contexto norte-americano, referência empírica primeira para a reflexão sobre o 

“continuum” rural-urbano”, com o qual Fernandes trabalhou77. Já na década de 1970, 

Maria Isaura Pereira de Queiroz salientou, com base em uma análise do passado 

paulistano oitocentista, que, à diferença de Europa e Estados Unidos de então, no 

Brasil urbanização não coincide com industrialização78. 

 É à luz dessa linhagem de preocupações teóricas que se compreende também 

por que Kowarick e Martins, formados nessa tradição acadêmica, se preocuparam no 

mínimo até a década de 2000 com as especificidades da urbanização no Brasil: seu 

caráter excludente e predatório, residual79. Assim nos reaproximamos por outro ângulo 

da primeira u-topia aqui elencada. Em busca de possibilidades teóricas – e históricas – 

de diferença no Brasil urbano atual, a dialética de inspiração marxiana continua sendo 

reveladora... 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 Cf. Roger Bastide, “Entrevista com Roger Bastide [por Irene Cardoso]”, Discurso, 16, 1987, p.188. 
76 Cf. Manoela Boatca, Sérgio Costa e Encarnación Gutierrez-Rodríguez (orgs.), Decolonizing European 

Sociology, 2010.  
77 Cf. Fernandes, op. cit., 1960, pp. 192, 191.  
78 Cf. Maria Isaura P. de Queiroz, Cultura, Sociedade Rural, Sociedade Urbana no Brasil, 1978, p. 47. 
79 Cf. respectivamente Lúcio Kowarick, Viver em Risco, 2009, e Martins, op. cit., 2008b. 
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Entre a sociologia e a esperança (nas cidades), historicidade 

 

 Sintetizadas as três u-topias e alguns de seus desdobramentos mais recentes 

em quatro contextos acadêmicos ocidentais, nota-se que, apesar de prenhes de 

problemas sociais, as cidades têm sido objetos também de anseios e expectativas de 

sociólogos que contribuíram significativamente, em termos conceituais, para a história 

dessas respectivas sociologias. Se só raramente a esperança nessas cidades é 

explícita, há como intuí-la. Basta levar em conta as concepções de tempo que 

impregnam as imagens e, assim, as três u-topias, por referência ao espaço urbano. 

 Nesse sentido, importa pouco o caráter teleológico que, muito próprio do 

pensamento social do século XIX, aparece no início da sociologia na Europa e nos 

Estados Unidos. De fato, para Marx o fim último da história é o comunismo, e seu 

“sentido”, a “plenitude da própria racionalidade, a realização humana”80. Já em 

Simmel, Weber, Durkheim, o presente futuro é a cidade moderna, inseparável, por sua 

vez, em Park, de uma concepção linear de história, do mundo primitivo à civilização. 

Tais teleologias entraram em crise depois da Segunda Guerra, assim como a crença 

na modernidade como “projeto”81. 

  Mais interessa que, sob o manto de finalismos históricos distintos – mais 

recentemente colocados em xeque -, se esconde a concepção de que o futuro das 

urbes em questão é indissociável do modo como passado e presente ali se combinam. 

As imagens resultam de encadeamentos interpretativos sobre os vínculos 

indissociáveis entre passado, presente e futuro, na realidade urbana respectivamente 

conceituada. É o que chamo de concepção histórica de tempo. A historicidade importa 

– e abre espaço para abordagens conceituais distintas (teleológicas ou não) das 

esperanças dos sociólogos nessas mesmas cidades. 

 Leitores pós-modernos deste ensaio poderiam alegar: são concepções de 

tempo próprias da modernidade, já ultrapassada! De fato, basta assumir que a 

fragmentação, indeterminação e intensa desconfiança de todos os “discursos 

universais” são “o marco do pensamento pós-moderno”82, e que isso implica a redução 

da experiência a “uma série de presentes puros e não relacionados no tempo”83.  

Mas também essa é uma concepção específica, presentista de tempo em 

relação ao espaço. No meu modo de ver, ela insere-se em uma tendência mais ampla 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80 Cf. Henri Lefebvre, O Fim da História, [1971] 1971, p. 21. 
81 Cf. Jürgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, 1985, p. 9.  
82 Cf. Harvey, op. cit., 1992, p. 19.  
83 Cf. Frederic Jameson, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism [1984]”, citado em 

Harvey, op. cit., p. 57. 
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diagnosticada por Lefebvre84: “o tempo desaparece no espaço social da modernidade”. 

Sob esse ângulo, articular passado, presente e futuro no espaço não faz mesmo 

sentido... 

 O fato é que, sob o impacto mais ou menos explícito da chamada pós-

modernidade, para não falar na globalização econômica e na tão propalada “crise das 

ideologias”, essa concepção presentista de tempo penetrou também na reflexão 

sociológica recente sobre as cidades. É o que se percebe em imagens que, embora 

pautadas em orientações metodológicas distintas, se fundamentam temporalmente na 

suposição, por exemplo, de transformações “radicais” na estrutura social das cidades 

nas últimas décadas85; de um padrão absolutamente novo de consumo – “visual” – do 

tempo e do espaço86; de “muitas” alterações nos “tempos, espaços e ritmos da 

experiência urbana” a partir dos anos de 199087. Se as complexidades sociais e 

culturais da conjuntura urbana contemporânea inegavelmente trazem novos desafios 

para a sociologia, formulações como essas evidenciam, por outro lado, que o presente 

nas cidades pode ser imaginado também como essencialmente distinto de tudo o que 

havia antes ali. Tanto que teriam se tornado obsoletos instrumentos conceituais até 

então comuns para pensar as urbes – e forjados em diálogo com o ideário da 

modernidade. 

 Já com o olhar atento às concepções de tempo implícitas nas respectivas 

imagens de cidade, fica claro o caráter relativo inclusive de associações conceituais 

como essas. E isso sobretudo quando a ruptura contundente do presente frente ao 

passado vira pressuposto analítico, embora constitua em si uma questão investigativa: 

Mudança acentuada em relação a quê, se o próprio passado não existe “em si”, como 

ensina a crítica foucaultiana da história – que fomentou a própria pós-modernidade? 

 Aqui, esse aspecto interessa menos do que o vínculo da sociologia com a 

esperança que a concepção presentista de tempo sinaliza. Nada de u-topia urbana. 

O que mal não faz ao pensamento sociológico, quando a esperança não está 

em pauta. Porém quando, como no seminário que fomentou este ensaio, ela importa, 

as concepções de tempo em relação ao espaço urbano assumem uma relevância 

insuspeitada. Viram justamente referências metodológicas de vínculos distintos da 

sociologia com a esperança. A incursão imaginária aqui realizada sugere que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 114.  
85 Cf. Saskia Sassen, The Global City, 1991, p. 12.  
86 Cf. Sharon Zukin, “Paisagens urbanas pós-modernas: Mapeando cultura e poder”, em Arantes (org.), O 

Espaço da Diferença, 2000, p. 81.  
87 Cf. Vera da S. Telles e Robert Cabanes (orgs), Nas Tramas da Cidade: Trajetórias urbanas e seus 

territórios, 2006, p. 11.  
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representações históricas de tempo em relação ao espaço urbano são condições sine 

qua non para se discernir analiticamente a esperança, na sociologia devotada às 

cidades. Quanto a outros lugares da esperança da disciplina, também eles precisariam 

ser submetidos ao parâmetro metodológico temporal – mas isso é tarefa para um 

outro momento. 

A constatação lança nova luz sobre a chamada crise atual das esperanças na 

sociologia. Ora, é essencialmente ocidental a assunção da diferença entre passado, 

presente e futuro, para o conhecimento de fatos históricos88. Não surpreende, pois, 

que a esperança entre em xeque quando, como atualmente na Europa, a sociologia 

leva a sério outras noções de tempo – a fim de se “descolonizar. 

 Mas será então que não há mais espaço – e tempo – para a esperança na 

disciplina? Ao menos no caso das cidades, são sugestivos os desdobramentos mais 

recentes das três u-topias que conhecemos. Eles sinalizam que, em busca de 

esperança, uma via privilegiada para a sociologia é voltar a sensibilizar-se com o 

tempo, na verdade com a historicidade dos processos sociais nas e fora das cidades. 

Porém, o tempo de que precisamos é específico – e abre espaço para minha 

própria esperança. Nada de evidenciar uma preferência valorativa prévia pelo 

moderno. É o que ocorreu no passado de fé cega nas virtudes da modernização. 

Tenho aprendido em minha trajetória investigativa que assumir metodologicamente o 

tempo histórico como mediação assegura à própria modernidade um papel 

metodológico crucial para o conhecimento crítico de possibilidades históricas contidas 

nos espaços urbanos no presente. E para o reconhecimento crítico da esperança mais 

ou menos ilusória contida nos espaços que a sociologia, ao estudar, produz. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88 Cf. Reinhart Koselleck, “Modernity and the Planes of Historicity [1968]”, Economy & Society, 10 (2), 

1981, pp.166-183. 
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 61 

3 

O “uso do espaço” lefebvriano  

nos lugares públicos do centro da São Paulo contemporânea * 

 

“Praça da Sé” ou praça-sede da catedral católica paulistana, a maior praça do 

centro histórico de São Paulo (Fig. 1), só que especificamente nas tardes dos dias 

úteis de maio de 2007:  

 

 
Figura 1: Fotógrafo desconhecido, Vista panorâmica da Praça da Sé , c. 2007  

[Fonte: <www.skyscrapercity.com>; Acesso em 26.10.20081] 
 

É esta a referência espaço-temporal para a reflexão que aqui pretendo desenvolver. A 

fim de fazê-lo nos limites de tempo estabelecidos para uma apresentação oral de 20 

minutos, recorrerei a referências visuais específicas: outras três fotografias tais como a 

Fig. 1, produzidas por e para turistas, e publicadas em portais eletrônicos, além de um 

croquis que idealizei para representar de modo esquemático padrões de usos 

cotidianos da Praça da Sé durante as tardes “úteis” de maio de 2007.  

O meu objetivo é demonstrar como a concepção de uso do espaço de Henri 

Lefebvre pode ajudar no enfrentamento da seguinte questão: O que os usos cotidianos 

da Praça da Sé revelam sociologicamente sobre o que é a metrópole de São Paulo 

neste início de século XXI? 

                                                
* Versão revista de Fraya Frehse, “Lefebvre’s Use of Space in the Public Places of Contemporary 

Downtown São Paulo”, comunicação na Conferência “Rethinking Theory, Space, and Production: Henri 
Lefebvre Today” da Escola de Design da Faculdade de Arquitetura da Delft University of Technology em 
13.11.2008, 2008b. 

1 A despeito de meu empenho, não foi possível localizer o autor da fotografia para solicitar autorização 
formal de uso da mesma neste texto de sistematização crítica.  



 62 

Para tanto, a minha apresentação se estruturará em quatro etapas. 

Primeiramente descreverei a Praça tal como ela se eternizou em meu caderno de 

campo entre as 14 e as 19 horas de dias úteis de maio de 2007. Tal momento é 

posterior à inauguração da mais recente reforma urbanística que o logradouro sofreu, 

entre maio de 2006 e janeiro de 2007, e da qual a Fig. 1 carrega indícios. Virá à tona 

assim um conjunto de usos da praça por parte de tipos humanos definidos, que cabe 

interpretar na chave metodológica do “uso do espaço” de Lefebvre. Antes será crucial, 

entretanto, situar tal noção, complexa e sutil, na obra do autor, o que é tarefa da 

segunda fase de minha argumentação. Será possível então, num terceiro momento, 

submeter os usos da Praça da Sé ao “uso” de Lefebvre, a fim de, em quarto e último 

lugar, refletir sobre a cidade que o uso lefebvriano do espaço da Praça revela, em 

termos sociológicos.  

 

I 

 

As anotações de campo a seguir inserem-se em uma etnografia que, no atual 

momento, se encontra em sua fase inicial2. Ela visa destrinchar o complexo processo 

social que envolve os usuários das ruas e praças do centro paulistano na (re)produção 

cotidiana de uma práxis repetitiva que contribui com o seu quinhão para fazer dessa 

metrópole uma cidade bem particular em termos lefebvrianos: um produto histórico 

peculiar. Suas “diferenças produzidas” indicam contradições que, inerentes à prática e 

teoria da cidade como objeto de conhecimento, são de um tipo distinto daquelas 

implícitas na chamada crise da cidade, que imbui as cidades europeias e foi detectada 

por Lefebvre nos anos 19603.  

Quando falo em usos, penso em regularidades de natureza simbólica sobre as 

quais discorri pela primeira vez em minha tese de doutorado, por referência à São 

Paulo do século XIX e do início do século XX4. Trata-se de regras relativas, de um 

lado, ao comportamento corporal (modos - maussianos - de servir-se do próprio corpo, 

ou seja “técnicas corporais”, que transcorrem em em ritmos – lefebvrianos - 

específicos). De outro lado, tais padrões dizem respeito à interação social (a modos de 

                                                
2 Cf. a respeito Fraya Frehse, “A metrópole dos usuários das ruas do centro de São Paulo”, projeto de 

pesquisa no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, 2006. 
3 Cf. Henri Lefebvre, O Direito à Cidade, [1968] 1969, p. 18.  
4 Cf. Fraya Frehse, Vir a ser Transeunte: Civilidade e modernidade nas ruas de São Paulo (entre o início 

do século XIX e início do século XX), 2004.  
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relacionar-se socialmente por meio do “idioma corporal” goffmaniano), e que 

coexistiam nas ruas e praças urbanas de então5.  

Ora, padrões de comportamento corporal e de interação social evidentemente 

também coexistem na Praça da Sé de maio de 2007. Penso em particular em seu 

perímetro historicamente primeiro em termos urbanísticos, estabelecido que foi a partir 

de 1912, quando se iniciou a construção da chamada Praça da Sé em um terreno 

retangular (Fig. 2):  

 

 
Figura 2: Arrakeen, O perímetro retangular onde a pesquisa etnográfica ocorre, c. 2004  

[Fonte: <www.arrakeen.ch>; Acesso em 26.10.2008; Coleção do autor] 
 

Desde então este amplo átrio cimentado passou a englobar o traçado triangular 

original do colonial Largo da Sé, que, por sua vez, começara a insinuar-se na 

paisagem no final do século XVI, quando começou a ser erguida a primeira matriz ali6.  

Do século XVI até os anos 1970 esse logradouro foi central na cidade em 

termos religiosos, geográficos e viários. Além de concentrar a matriz da então vila e, 

                                                
5 Cf. respectivamente Marcel Mauss, “Les techniques du corps [1936]” em Sociologie et anthropologie, 

[1950] 1997, p. 365, Henri Lefebvre, Éléments de rythmanalyse, 1992, p. 56, e Erving Goffman, 
Behavior in Public Places, 1963a, p. 14.  

6 Cf. Affonso de E. Taunay, Velho São Paulo, vol. 1, 1954, p. 45.  
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partir de meados do século XVIII, a catedral católica da cidade, ele recebeu, em 1934, 

o chamado Marco Zero de São Paulo, monumento a partir do qual todas as distâncias 

geográficas da cidade são medidas. Ademais, na segunda metade do século XIX o 

então Largo da Sé se tornou o mais importante entroncamento de meios públicos de 

transporte da urbe: primeiro, de táxis puxados por cavalos ou burros, depois de 

bondes e, já no século XX, de ônibus, já com o nome de “Praça da Sé”.  

No final dos anos 1970, entretanto, mesmo tendo sido transformada em sede 

do principal entroncamento de linhas de metrô da então recente Região Metropolitana 

de São Paulo, a praça foi alcançada pelo processo gradual de desvalorização política, 

social e cultural que engolfou o seu entorno, colina que por 350 anos abrangeu a 

quase totalidade do perímetro urbano, concentrando funções econômicas e políticas. 

De todo modo, a Praça da Sé mantém-se até hoje sede da Catedral Metropolitana de 

São Paulo e o seu principal entroncamento de linhas de metrô. Já as funções 

comerciais das imediações atualmente envolvem o comércio popular, enquanto as 

funções políticas transcorrem nas sedes de instituições do poder público, das quais 

em particular as jurídicas continuam a localizar-se nos fundos e na lateral da catedral: 

 
Figura 3: Romeo Campos - Anhembi/Comtur, O Marco Zero com a catedral ao fundo, s. d. 

[Fonte: <www.manualdoturista.com.br>; Acesso em 26.10.2008; Coleção desconhecida7] 

                                                
7 A despeito de meu empenho, não foi possível localizer o autor da fotografia para solicitar autorização 

formal de uso da mesma nesta sistematização crítica e coletânea de textos. 
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Realizar observação participante na praça em maio de 2007 me permitiu 

discernir vários usos, cujos padrões mais recorrentes aparecem no seguinte esboço:  

 

 
Figura 4: Fraya Frehse e Jenny Perez, “Outline: Uses of Praça da Sé in May 2007” 

 

De um lado (Figs. 2-3), havia o constante ir e vir de transeuntes no tablado 

retangular cimentado que se estende diante do templo. Trata-se de tipos humanos que 
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se distinguem pelo comportamento corporal da passagem física regular pelos lugares 

públicos, ruas e logradouros tais como a Praça da Sé, por exemplo. Os seus padrões 

de interação social, por sua vez, se caracterizam por impessoalidade nos contatos, 

quase exclusivamente visuais8. Para esses tipos urbanos a rua não é mais que “um 

lugar de passagem, de interferências, de circulação e de comunicação”, para 

relembrar o comentário de Lefebvre sobre as ruas parisienses nos anos 19609. Assim, 

não surpreende que apenas ocasionalmente os transeuntes se sentassem por um 

momento ou dois na escadaria da catedral, ou nas muretas em torno dos canteiros da 

praça, antes de dar continuidade à jornada. Dentre tais tipos urbanos, “signos” 

enigmáticos porque “expressivos”, em termos lefebvrianos, alguns se destacaram 

durante o meu trabalho de campo em função de uma aparência física, de acessórios, 

postura e gestos que me levaram identificá-los como turistas.  

Ao lado de tipos humanos que apenas circulavam pela praça, havia outros a 

serviço do Estado, que ali realizavam atividades ligadas à manutenção das funções do 

logradouro como lugar de passagem e de estada momentânea. Eram, de um lado, 

policiais que, postados na frente de um trailer que então sediava a “Base Comunitária 

da Polícia Militar”, em alguns momentos cruzavam, em um carro da corporação, o 

tablado da Praça e estacionavam em outro local, alternando assim os locais de 

vigilância. Tratava-se, de outro lado, de garis, que passavam o dia varrendo o (muito) 

lixo jogado no chão do tablado e na escadaria.  

Esses dois conjuntos de tipos urbanos – transeuntes e servidores do Estado – 

remetem a usos cotidianos encontráveis nas praças centrais de qualquer metrópole 

ocidental contemporânea nos dias úteis, quando a agitação humana é especialmente 

grande. Porém a Praça da Sé de maio de 2007 contava também com usos outros, 

bem mais distantes dos padrões comuns em particular nos lugares públicos centrais 

das metrópoles europeias e norte-americanas deste ano de 2008:  

 

                                                
8 Cf. Frehse, op. cit., passim.  
9 Cf. Henri Lefebvre, Du rural à l’urbain, [1970] 2001a, p. 98. 
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Figura 5: Arrakeen, Permanência regular na Praça da Sé, c. 2004 

[Fonte: <www.arrakeen.ch>; Acesso em 26.10.2008; Coleção do autor] 
 

Eram técnicas corporais e padrões de interação social derivados de um 

comportamento corporal bem definido: a permanência física regular na praça, 

individualmente ou em ajuntamentos, durante tardes inteiras, quando não também de 

manhã e de noite. Na escadaria da catedral e no seu entorno, especialmente na frente 

das muretas que ladeiam a Praça, eternizou-se em meu caderno de campo a venda 

clandestina de café, de sorvete, de laranja, de canjica; ademais, a permuta ou venda, 

também de modo clandestino, de roupas, sapatos, perfumes, telefones celulares e 

demais objetos - alguns roubados -, em uma feira informal popularmente chamada de 

feira do rolo. Enfim, pediam-se esmolas, e prostitutas agenciavam “programas” com 

clientes. Em meio a essas atividades todas, homens dormiam, sentados ou deitados, 

mais ou menos bêbados, na escadaria ou no chão do logradouro, enquanto outros 

permaneciam, olhar atento ao burburinho humano do entorno, durante horas sentados 

ali. Muitos eram homens, pouquíssimas as mulheres. Vários se autodenominavam 

“moradores de rua” ou moradores de albergues para sem-teto. Muitos 

desempregados. No retângulo da Praça, mais ou menos perto do Marco Zero, entrava 

em cena outro uso: a pregação de mensagens pentecostais ao público de pedestres, 

proferidas a partir do interior de dois quadrados de giz desenhados no chão. Já na 

área mais arborizada do logradouro, bem perto da Base Comunitária da Polícia, 

homens em torno de uma mesinha improvisada jogavam cartas e mulheres vestidas 

como “ciganas” liam as mãos de pedestres, enquanto, mais perto da boca do metro, 

plaqueiros anunciavam “Compra-se Ouro” e outros vendiam clandestinamente bilhetes 
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de metrô em mesinhas improvisadas. Enfim, contando com autorizações da Prefeitura, 

homens engraxavam sapatos em cadeiras equipadas para tanto, enquanto outros 

vendiam jornais e revistas nas duas bancas de jornal que ali se encontravam.  

O que Lefebvre teria a dizer sobre essa plêiade de usos?  

 

II 

 

Sistematizada em particular nos anos 1960 e 1970, a reflexão deste sociólogo 

e filósofo francês sobre a cidade e o espaço mantém-se bastante presente no debate 

acadêmico de campos disciplinares como a geografia e o urbanismo. Já a sociologia 

não tem sido tão assídua, e isso, a meu ver, por razões sobretudo de cunho 

ideológico: ou Lefebvre não era o marxista que se desejava, ou marxista demais. No 

entanto, suas reflexões “urbanas” são essencialmente sociológicas.  

É, afinal, constante a sua preocupação em caracterizar as relações sociais no 

contexto de desenvolvimento absolutamente desigual das forças produtivas e das 

relações de (re)produção que marcam a sociedade capitalista em fins do século XX – 

que ele sintetiza como “sociedade de consumo dirigido” ou “neocapitalista”. Sua obra 

enfoca tal objeto a partir da noção de práxis, isto é, de “ato, relação dialética do 

homem com a natureza” 10 , o que assegura à sociologia de Lefebvre algumas 

peculiaridades. Em primeiro lugar, o autor preocupa-se sempre em contextualizar 

historicamente a práxis, o que traz para o primeiro plano de suas análises e 

interpretações a noção de vida cotidiana e seus contrapontos dialéticos (“momentos”) 

no chamado mundo moderno: o cotidiano e a cotidianidade. Consequentemente, e em 

segundo lugar, é crucial distinguir entre práticas que, como expressões da “práxis 

inventiva e criativa”, vão num sentido propriamente histórico, na direção de 

transformação - produção -  da realidade social, e aquelas que são expressões da 

práxis “mimética” e “repetitiva”, indo na direção da conservação – reprodução – da 

ordem. Em terceiro lugar se abre, por tudo isso, espaço analítico e interpretativo para 

que o processo histórico mais amplo seja caracterizado (e avaliado) criticamente a 

partir das contradições sociais de natureza histórica que lhe lega a realidade residual 

do imediato, a qual, por sua vez, se define pela mediação de relações sociais e de 

representações que perpassam a vida cotidiana – também prenhe de contradições – 

de todos e de cada um de nós, no centro e na periferia do mundo contemporâneo.  

Marcada por tais aspectos, a sociologia de Lefebvre imbui também a sua 

reflexão sobre a cidade e o espaço. Ela oferece, assim, uma pletora de noções que 

                                                
10 Cf. Henri Lefebvre, Sociologie de Marx, [1966] 1974, p. 41.  
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ajudam a responder a questão aqui em foco, relativa à cidade que emerge dos 

padrões de comportamento corporal e de interação social na Praça da Sé em maio de 

2007. Se a cidade, como prática e teoria, só faz sentido por referência à “obra” – pois, 

além de centro de riqueza, ela é centro de conhecimentos, técnicas e monumentos11 -, 

a pergunta que inspira a minha apresentação oral diz respeito àquilo que os usos do 

logradouro revelam sobre as possibilidades históricas relativas à cidade – e ao 

“urbano” como virtualidade das simultaneidades e encontros que constituem as 

promessas (e contradições) históricas da cidade como obra12 –, numa metrópole 

latino-americana como São Paulo nos dias de hoje. Viabilizando esse tipo de 

equacionamento, a orientação metodológica lefebvriana permite ressaltar justamente 

diferenças sociais de natureza histórica que se evidenciam no interior da totalidade 

contraditória e aberta que é o urbano como “conjunto de diferenças” virtualmente 

existentes nas e entre as cidades13. Num momento como o atual, de economia 

globalizada, em que a sociologia se preocupa mais com aquilo que há – ou tende a 

haver – em comum nas e entre as cidades14, Lefebvre nos lembra que pode haver 

mais em jogo: notadamente contradições históricas que reafirmam diferenças, no 

contemporâneo.  

Revelador nesse sentido pode ser, entre outros, o uso do espaço. De fato, o 

autor desenvolveu a noção de uso sobretudo em conexão com a discussão sobre a 

cidade e o espaço, a partir de meados da década de 1960. Como “obra” que é, 

sobretudo na Idade Média europeia, a cidade é ”domínio do valor de uso ”, em 

contraposição ao “produto” e ao “valor de troca”. Usar a cidade é, nesse contexto, 

estabelecer uma relação com esse “centro da vida social e política” cuja principal 

mediação é a festa, “que consome improdutivamente, sem nenhuma outra vantagem 

além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em objetos e em dinheiro”15. Por isso 

mesmo, Lefebvre associa explicitamente a noção de uso a “fruição, beleza, encanto 

dos locais de encontro”16, sempre em oposição dialética à troca e ao valor de troca – 

cujo conteúdo privilegiado, no “nível” da vida cotidiana no neocapitalismo, é o 

consumo programado e dirigido, próprio da cotidianidade. A dialética implícita nessa 

díade fornece a principal chave conceitual para que se compreendam as diferenças 

                                                
11 Cf. Lefebvre, op. cit., [1968] 1969, p. 11. 
12  Idem, p. 78. 
13 Idem, ibidem. 
14 Quanto a tais assuntos, cf. especialmente as cidades globais de Saskia Sassen (The Global City, 1991, 

e Cities in a World Economy, 1994) e as mobilidades de John Urry (Mobilities, 2007). 
15 Cf. Lefebvre, op. cit., [1968] 1969, pp. 10-11. 
16  Idem, p. 48. 
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implícitas na prática e na teoria sobre a cidade (e sua crise) historicamente produzida 

com a industrialização.  

Ao longo do tempo a reflexão lefebvriana amadureceu, contudo, na direção de 

uma explicitação detalhada, em La production de l’espace (1974), de que “apenas com 

novos argumentos é possível manter a tese (greco-latina: nossa, de nossa civilização!) 

de que a Cité, a Cidade, o Urbano são os centros, os lugares privilegiados, os berços 

do pensamento, da invenção”17. De fato, reconhecer que a cidade, por ser mediação, é 

“lugar em que se manifestam as contradições da sociedade considerada”18, conduziu o 

autor a uma reflexão metafilosófica sobre as relações entre sociedade e espaço19. 

Lefebvre constata que, à diferença do capitalismo oitocentista analisado por Marx, 

aquele da segunda metade do século XX se distingue pela historicamente nova 

“produção do espaço”: não são mais só mercadorias que essa formação econômico-

social produz; o próprio espaço está claramente consolidado como mercadoria. Se, 

então, entender as contradições do mundo contemporâneo é entender as contradições 

da cidade, estas não se decifram a não ser que se enfrente a problemática do espaço 

– do qual a cidade é lugar, fragmento, produto. No seio de tal argumento o par “(valor 

de) uso – (valor de) troca” volta à baila, só que agora são exploradas as contradições 

implícitas em cada uma das noções. Se a lógica da urbanização é a do embate 

dialético entre valor de uso e valor de troca, o espaço, sendo produto social que 

interfere simultaneamente na produção da vida econômica e social, possui valores de 

uso e de troca que se encontram sempre em processo – sendo que, na sociedade 

capitalista “moderna”, prevalece cada vez mais o valor de troca20. Esse caráter de 

“segunda natureza” do espaço assegura a tal mediação uma complexidade teórica 

insuspeitada, que estava ausente da reflexão lefebvriana quando o assunto eram “o 

direito à cidade” e as contradições do “urbano”21.  

De modo correspondente, passam a ser exploradas outras dimensões da 

noção de uso. Pensar a prática espacial acarreta ter em conta o “uso do espaço”, que 

a ela corresponde22. Desdobramento teórico do “uso da cidade”, o “uso do espaço”, 

por sua vez, é apanágio dos seres humanos sob o prisma do corpo, já que “a prática 

social assumida globalmente supõe um uso do corpo: o emprego das mãos, dos 

membros, dos órgãos sensoriais, os gestos do trabalho e aqueles exteriores ao 

                                                
17  Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, p. xix. 
18  Cf. Henri Lefebvre, Espace et politique, [1972] 2000, p. 74.  
19 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. xx. 
20  Idem, p. xxi. 
21 Cf. respectivamente de Lefebvre, op. cit., [1968] 1969 e La revolution urbaine, 1970b.  
22 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 24. 
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trabalho”23. E eis que a noção de uso acaba por unir, em termos metodológicos, três 

escalas diferentes de análise: a cidade, o espaço e o corpo. É o que permite a 

Lefebvre conceituar a produção do espaço (urbano) assumindo o corpo como 

referência metodológica.  

Embora sem ter explicitado com todas as letras esse vínculo em La production 

de l’espace, o autor sinaliza para as suas implicações metodológicas ao elaborar sua 

argumentação sobre os três “momentos” (dialéticos) do espaço. Mediação, este 

contém relações sociais de reprodução, de produção e de representações dessas 

relações que contribui para (re)produzir. Tal dinâmica Lefebvre sintetiza na tríade 

“prática espacial” – “representações de espaço” – “espaços de representação”24. A 

referência empírica e teórica para compreender o espaço (social) nesses três 

momentos (dialéticos) é justamente  “o corpo”25, que percebe (fisicamente) o espaço – 

como “espaço percebido” – e o vive (através de símbolos e imagens) como “espaço de 

representação” – “espaço vivido” -, em meio a representações deste (e do corpo) que 

Lefebvre denomina “espaço concebido”, e que são produzidas por arquitetos, 

urbanistas, tecnocratas atavés de signos verbais26. Com o auxílio de aspas, Lefebvre 

caracteriza os protagonistas do espaço vivido como “’habitantes’” e “’usuários’”, 

sinalizando assim sua interlocução crítica com um tipo de classificação comum na 

“sociedade de consumo dirigido” à qual sua reflexão se dirige – e que constitui o 

público-alvo do consumo das mercadorias, equipamentos e serviços “modernos”27. 

Sendo espaço “vivido”, o espaço dos usuários é “dominado”, submisso, embora tente 

“apropriar-se” da “imaginação”28, fazendo frente ao espaço concebido dos urbanistas e 

tecnocratas.  

Se a análise dos momentos do espaço que perpassa La production de l’espace 

remete, em termos teóricos, aos usos e usuários deste, a análise da história do 

espaço, aprofundada nos capítulos 4, 5 e 6 dos sete que compõem o livro, ilumina 

atributos social e historicamente mais específicos desses mesmos usos e usuários. 

Sendo a referência temporal balizadora da análise o modo neocapitalista de produção 

do espaço do segundo Pós-Guerra, perscrutar a história dessa mesma produção 

revela que há tempos já estaria em curso o processo de produção do “espaço 

                                                
23 Idem, p. 50.  
24 Idem, pp. 42-49. 
25 Idem, p. 50, grifo no original. 
26 Idem, pp. 49-50. 
27 Quanto a esta concepção de “usuários”, cf. também Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 3, 

1981, passim.  
28 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 49. 
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abstrato”, formal e quantificado. No âmago deste espaço “dominante”, associado aos 

centros de riqueza e poder, prevaleceria o “silêncio dos ‘usuários’”, ou seja, a sua 

passividade frente às manipulações a que o espaço seria submetido29. De quem se 

trata? Lefebvre fornece referências indiretas, ao abordar pela primeira vez o 

funcionamento do espaço abstrato: este implicaria um “acordo tácito, um pacto de não-

agressão, um quase contrato de não-violência; isto é, de reciprocidade, de uso 

compartilhado”30. Segue a este argumento uma alusão ao fato de que, “na rua, supõe-

se que o transeunte não ataque aqueles que ele encontra; o agressor que transgride 

essa lei realiza um ato criminoso”. Os transeuntes parecem ser a materialização mais 

acabada dos “usuários”.  

Evidentemente, o modo como eles usam o espaço não está desprovido de 

contradições. Se a compreensão da produção do espaço social acarreta, de maneira 

geral, relacionar obra e produto31, no modo de produção capitalista o espaço é um 

“produto que se utiliza, que se consome”, o que implica considerá-lo do ponto de vista 

da “relação ‘produção-consumo’” 32 . Ora, a despeito do domínio espacial do 

quantitativo, próprio do consumo e do valor de troca no “espaço do consumo” – que 

coincide com os “lugares históricos da acumulação de capital” –, as “pessoas em 

geral” deixam esse espaço em determinado momento do tempo em favor do “consumo 

do espaço” pela mediação do lazer e das áreas de lazer: eles se deslocam do 

cotidiano para o não cotidiano pela mediação da festa (mais ou menos simulada); do 

trabalho para o não-trabalho, colocando o próprio trabalho em questão (semifictícia, 

semirreal) 33. Com efeito, tal consumo do espaço envolve um “consumo improdutivo” 

no qual “a qualidade e o uso do espaço reassumem, até certo ponto, a ascendência”34.  

Com base neste argumento, o autor pode retornar analiticamente aos usuários, 

mas agora “inspirado” pelas formulações do conomista e demógrafo Alfred Sauvy35 - 

que, contudo, não teria discernido “as contradições”, em sua reflexão sobre “os 

’utilizadores’ capitalistas’ e os ‘usuários’ pertencentes à coletividade” 36. De fato, para 

Lefebvre os últimos consomem de modo improdutivo a satisfação (“l’agrément”) do 

espaço – e o autor referencia esses “’usuários’” por via indireta, aludindo a um 

                                                
29 Idem, pp. 64, 69.  
30 Idem, p. 69, grifos no original.  
31 Idem, p. 93. 
32 Idem, p. 103. 
33  Idem, pp. 407-409, grifos no original. 
34  Idem, p. 408. 
35 Cf. Alfred Sauvy, Croissance zéro, 1973.  
36 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 415. 
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“procedimento” que envolveria o espaço urbano no neocapitalismo: a redução de 

espaços verdes, do número de árvores, dos parques, privados ou não, etc. Já os 

“’utilizadores’” consumiriram produtivamente a mais-valia do espaço – e, neste caso, o 

“procedimento” elencado é a ampliação de estacionamentos, estradas, highways, 

garagens37.  

Assim, uma contradição insuspeitada brota do cerne da noção de usuário, 

contradição esta que se desdobra a partir da contradição entre produção e consumo. 

Se o que caracteriza os usuários é o consumo, há diferentes tipos de consumo, 

quando o assunto é a produção do espaço no neocapitalismo. Se o consumo do 

espaço manifesta aspectos qualitativos no âmbito do espaço quantitativo de consumo, 

este último, por sua vez, pode ser produtivo (típico de usuários concentrados na mais-

valia do espaço) ou improdutivo (típico de usuários focados na satisfação do espaço). 

Rastreando a trajetória argumentativa desenvolvida em La production de 

l’espace, chego assim ao nível etnograficamente rico das regras de comportamento 

corporal e de interação social no espaço por parte de dois tipos humanos: os usuários 

e utilizadores em termos lefebvrianos. Mas agora de posse de uma perspectiva 

metodológica que permite problematizar sociologicamente tais usos e seus 

protagonistas empiricamente existentes. Se a dimensão do consumo é, por 

excelência, a da reprodução38, há consumos e consumos do espaço, no modo de 

produção capitalista a partir da segunda metade do século XX. O fundamento desse 

estado de coisas reside na própria produção do espaço, que cabe ao conhecimento 

reproduzir, expor 39 . E eis que o nível “micro” reencontra o “macro”, só que 

dialeticamente, portanto de modo conflitivo, polivalente, móvel e multiforme”40.  

À luz dessas ponderações, retornar aos usos da Praça da Sé de maio de 2007 

implica suspender classificações analíticas prévias. Quem é usuário, quem utilizador 

não são perguntas cujas respostas sejam evidentes: “Toda sociedade (portanto todo 

modo de produção, com a diversidade que engloba, com as sociedades particulares 

nas quais se reconhece a concepção geral) produz um espaço, o seu”41. Usos 

absolutamente fugazes e “micro” do espaço contêm contradições relativas ao uso do 

espaço que, por sua vez, são reveladoras de uma certa produção do espaço – e de 

diferenças que se produzem no âmbito do processo histórico “macro”. Esta é a tarefa a 

ser realizada a partir de agora em relação a ao menos alguns usos da Praça da Sé.  

                                                
37 Idem, ibidem. 
38 No “sentido corrente”, o consumo necessita da “reprodução das coisas”. Idem, p. 409.  
39 Idem, p. 46.  
40  Cf. Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 2, 1961, p. 144. 
41 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 40.  
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III 

 

Uma constatação preliminar, nesse sentido, é de que estamos na seara da 

absoluta reprodução de relações sociais. Nos anos 1970, em plena ditadura militar, a 

Praça da Sé foi remodelada essencialmente para fins de circulação. A reforma mais 

recente, de 2006-2007, apenas reforçou tal representação de espaço, embora o 

regime politico atual seja democrático. De fato, a remodelação (Fig. 1) englobou uma 

articulação dos diferentes patamares topográficos do logradouro através de rampas 

metálicas, além da retirada dos arbustos, a reforma dos espelhos d’água e chafarizes. 

De acordo com o prefeito da época, o objetivo era mesmo fomentar a “circulação” de 

pedestres e a “visibilidade” da praça42.  

Trata-se, nesse sentido, de um espaço concebido para ser abstrato, formal e 

quantificado, negando as diferenças (produtivas) em prol da representação do corpo 

silencioso e passivo (reprodutivo) do transeunte. Uma minúcia etnográfica sutil nesse 

sentido é a ausência de bancos de praça no tablado cimentado em torno do Marco 

Zero, em maio de 2007. Para quem quisesse apreciar a praça sentado, uma 

possibilidade era a escadaria da catedral (Fig. 5), pela qual passavam não poucos 

transeuntes, entrando ou saindo do templo. Outra alternativa era aninhar-se nas 

muretas dos canteiros, entre os muitos tipos humanos que permaneciam na praça com 

regularidade dia a dia.  

Entretanto, como bem ensina Lefebve, o espaço não se esgota no concebido. 

Quanto aos transeuntes da praça, a etnografia de seus usos permite discerni-los, num 

primeiro momento, como utilizadores daquele espaço. De fato, no bojo de uma história 

que despojou o centro histórico paulistano significativamente de seu estatuto de centro 

“de decisões” em termos lefebvrianos43, em prol da produção de outros centros, o que 

leva os transeuntes a circularem pela Sé no horário comercial das tardes “úteis” é 

essencialmente o espaço de consumo que alguns de seus arredores ainda são, 

nesses momentos. Órgãos jurídicos cruciais da cidade permanecem nas imediações, 

além de instituições governamentais, as sedes de alguns bancos, a bolsa de valores, o 

comércio popular de mercadorias definidas como jóias, produtos medicinais e 

religiosos, livros velhos, tecidos, roupas, produtos eletrônicos. Tais mediações 

contribuem para manter o centro histórico como espaço “do mercado”, ligado à 

acumulação de capital e controlado pelo Estado44. Os transeuntes da praça são 

                                                
42 Cf. a respeito Ramos e Lage, “Praças do centro terão obras de R$ 10 mi”, Folha de S. Paulo, 

22.06.2005, p. C4.  
43 Cf. Lefebvre, op. cit., [1968] 1969, p. 18. 
44 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 407. 
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possivelmente a evidência mais acabada desse estado de coisas. Ao passarem por ali 

especialmente no horário comercial dos dias úteis, eles conotam sem saber que o que 

lhes importa é o consumo produtivo do espaço – portanto sua mais-valia. Basta o 

comércio e os órgãos públicos encerrarem suas atividades que esses tipos urbanos 

aparecem literalmente do centro – e da Praça da Sé.  

A análise conduz, nesse sentido, a um equacionamento diverso da proposição 

conceitual de Lefebvre, que associou o silêncio dos usuários ao uso compartilhado e 

também silencioso que os transeuntes fariam do espaço abstrato. Trata-se de uma 

interpretação que não pode ser desvencilhada justamente da “história do espaço” no 

centro de São Paulo dos últimos quase quarenta anos. 

Mas, ao mesmo tempo e contraditoriamente, os transeuntes-utilizadores da 

Praça da Sé são também usuários lefebvrianos. Se, por um lado, sua relação com o 

espaço é, do ponto de vista funcional, meramente instrumental e quantitativa, a 

circulação não transcorre desprovida da mediação de simbolismos. Se o espaço é 

percebido – e corporalmente usado – como lugar de circulação, ele não deixa de ser 

vivido simbólica e imaginariamente. Muitos transeuntes caminham até o Marco Zero 

(Fig. 3) tentando decifrá-lo; estacionam por alguns momentos no meio do tablado 

cimentado para lançar olhares de admiração à catedral e à praça, indicando através 

de postura e gestos que se apropriam imaginariamente da monumentalidade do 

logradouro. Já outros transeuntes param por alguns instantes diante dos pregadores 

de rua ou se sentam, jornal em mãos, diante de um dos vários engraxates para deixar 

que lhes sejam polidos os sapatos. Enfim, quando passam pela catedral, persignam-

se ou adentram o templo.  

Essas são maneiras fugazes de consumir o espaço de maneira improdutiva, 

Lefebvre talvez dissesse. E isso em meio à fugacidade do consumo produtivo que 

caracteriza os usos que os transeuntes fazem da praça.  

Se os transeuntes são utilizadores que usam o logradouro, há outros, dentre 

eles, que são usuários propriamente lefebvrianos. Refiro-me àqueles que chamei, 

anteriormente, de turistas. Se, como afirma Lefebvre, “o momento da partida, das 

férias”, do lazer, se inicia como consumo improdutivo, quando o consumo do espaço 

recobra certa superioridade 45 , os momentos passageiros em que os turistas se 

movimentam pela praça podem ser associados a esse tipo de consumo do espaço. 

Uma evidência etnográfica de tal possibilidade é o fato de que aparentes turistas 

aparecem na praça mesmo fora dos horários comerciais. Quer em ônibus de turismo, 

quer não, em grupos grandes ou individualmente, eles acorrem ao tablado do 

                                                
45 Idem, p. 408. 
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logradouro para tirar fotografias, expressar verbalmente sua admiração diante do 

Marco Zero e da catedral – que aliás, nesses momentos, não raro se encontra fechada 

(abre suas portas apenas nos horários de missa)... O consumo do espaço não se dá 

sem estranhamento por parte dos turistas, que se deparam com a imensa gama 

sobretudo de homens que na Praça permanecem com regularidade, para além do 

horário comercial. Já esses mesmos homens, moradores de rua sobretudo, encaram 

os turistas como “intrusos”, como pude detectar por meio de conversas informais. 

Considerando-se que “turistas” são tipos próprios do espaço produzido pela 

sociedade capitalista sobretudo no século XX, compreende-se por que o 

equacionamento lefebvriano aqui se aplica sem maiores dificuldades. A referência 

empírica privilegiada pelo autor foram, ao longo de toda a sua obra “urbana”, as 

grandes cidades europeias, em particular a francesa Paris. Na época das análises – e 

ainda hoje -, tais urbes eram – ainda são - centros de plena cotidianidade da 

sociedade de consumo dirigido, sendo usuários (turistas ou não) algumas das 

evidências empíricas mais cabais das contradições que interessava ao sociólogo 

ressaltar.  

Já bem mais contraditórios em relação à abordagem lefebvriana são os usos 

daqueles que trabalham na Praça a serviço do Estado (Fig. 4). Em princípio tipos 

humanos cujos usos do local se conformam estritamente às funções do espaço 

concebido, policiais, garis e engraxates nem por isso se rendem à racionalidade da 

vigilância e dos serviços de limpeza das ruas e de polimento de sapatos. Observar o 

comportamento corporal desses tipos humanos ali e sua interação social com terceiros 

traz para o primeiro plano da análise, no caso dos policiais, uma absoluta 

complacência em relação tanto ao legalmente proibido comércio ambulante e às 

pregações religiosas, quanto aos jogos e ao trabalho das “ciganas”. Porém, mais do 

que complacência, o que constatei em maio de 2007 foi uma convivência em geral 

pacífica – para além de alguns momentos de repressão, provavelmente por ordem de 

alguma instância superior. Não há como dissociar essa aparente harmonia dos 

vínculos simbólicos que unem todos esses tipos humanos entre si em meio à pobreza 

material que compartilham, embora, em nome da lei, alguns reprimam e outros sejam 

reprimidos. 

Algo semelhante, embora funcionalmente diferente, vale para os garis, não raro 

antigos moradores de rua ou vendedores ambulantes contratados pela Prefeitura para 

assegurar a limpeza do logradouro. Vassouras e cestos de lixo em punho, tais homens 

e mulheres frequentemente podiam ser vistos sentados na escadaria da catedral, 

quando não ajuntados perto do Marco Zero ou à sombra das árvores, descansando, 

conversando entre si ou com outras personagens habituais da praça. Do âmago de 
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sua função tecnocrática brotam, assim, usuários lefebvrianos em busca da fruição e 

satisfação do espaço. Essas são evidências do consumo improdutivo do espaço que 

perpassa também o dia a dia daqueles cuja função, ali, é justamente promover o 

caráter produtivo do espaço: limpa, a Praça da Sé poderia atrair mais transeuntes, em 

particular turistas...  

É quando passo aos tipos humanos que ali permanecem dia a dia sem 

autorização formal do Estado, que outras novas – e teoricamente enriquecedoras – 

contradições vêm à tona. À primeira vista, poder-se-ia imaginar também aqui estamos 

em face de usuários lefebvrianos. De fato, não falta fruição do espaço, diversão em 

meio à venda e permuta de mercadorias clandestinas, à mendicância e às pregações, 

aos jogos de carta e leituras de mão, ao polimento de sapatos e à observação 

silenciosa do movimento da praça a partir da escadaria ou das muretas dos canteiros, 

enquanto uma prostituta combina um programa e jovens consomem drogas, na lateral 

do tablado. Porém o consumo do espaço se viabiliza, dialeticamente, através do 

espaço de consumo que o logradouro é também, para aqueles que ali permanecem 

com regularidade. Já que a Praça da Sé há tempos se encontra fisicamente distante 

dos centros de decisão da metrópole, o controle do Estado ali não é ostensivo. 

Sugestivas nesse sentido são minhas observações anteriores sobre os usos que os 

policiais faziam do logradouro em maio de 2007. Por outro lado, a praça se mantém 

importante centralidade viária, além de geograficamente próxima de importantes 

núcleos do comércio popular da cidade. No mínimo essas duas características fazem 

da Praça da Sé um importante lugar de passagem, receptivo à informalidade de trocas 

clandestinas – e à mais-valia daí resultante. Mesmo que o consumo seja ilegal, o 

status de espaço de consumo ali permanence intacto.  

Um indício etnográfico nesse sentido me foi fornecido por dois moradores de 

rua com quem conversei durante o trabalho de campo. Quando lhes perguntei o que 

era aquele desenho confeccionado no centro do tablado da Praça (eu queria 

problematizar os simbolismos em torno do Marco Zero), um deles me respondeu: “uma 

estrela”; o outro, “uma estrela com os sete [sic] continentes”. São detalhes fugazes, 

mas reveladores de um espaço vivido mais por (imediatos e repetitivos) “sinais” 

lefebvrianos do que por (historicamente profundos e transformadores) “símbolos”46. 

Nem mesmo o sono na escadaria e a apreciação de uma “marvada”, ou seja, cachaça, 

nos dias úteis – e também “inúteis”, quando o comércio não funciona -, podem ser 

considerados expressões de uso lefebvriano. Se tais práticas se associam sempre, 

pelo que pude perceber, a mecanismos de fuga do imediato, não o fazem em nome do 

                                                
46 Cf. a respeito Lefebvre, op. cit., 1961, respectivamente pp. 280-282 e 286-288. 
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historicamente possível; mas sim, em prol de uma passagem mais rápida do tempo 

cronológico até a noite, quando será possível retornar ao albergue que se habita, ou 

apanhar a manta para dormir na própria Praça da Sé. Todos os seus ângulos e cantos 

são utilizados instrumentalmente: o Marco Zero é encosto de cadeira; a escadaria, 

cama; a mureta, cama ou banco; e o chão da praça, por sua vez, templo, loja ou 

guichê de bilhetes, oficina de engraxate, salão de jogos ou consultório sentimental no 

qual se lê o futuro.  

Em meio a usos tão diversos, mais ou menos legais, não surpreende que a Sé 

seja também cenário de conflitos mais ou menos tácitos entre usuários que usam, 

usuários que utilizam e utilizadores que usam o espaço.  

 

IV 

 

Lançando mão da orientação lefebvriana, foi possível dialetizar sua noção de 

uso do espaço para a compreensão de alguns usos especificamente da Praça da Sé 

em maio de 2007. Em face do contexto paulistano, a dialética entre o consumo 

improdutivo do espaço (por seus utilizadores) e o seu consumo produtivo (pelos 

usuários) desdobrou-se em outra: aquela entre o consumo improdutivo (da satisfação) 

do espaço (produtivo) de consumo e aquela do consumo produtivo (da mais-valia) do 

consumo (improdutivo) do espaço. Os protagonistas de tal dialética são, 

respectivamente, utilizadores que usam o espaço e usuários que o utilizam.  

Não se trata de um mero jogo de palavras. A contradição conceitual é 

metodologicamente reveladora, em termos lefebvrianos, de contradições históricas na 

produção do espaço urbano em São Paulo.  

Não é difícil possível atribuir a realidade empírica dos usos da Praça em maio 

de 2007 à conjuntura socioeconômica de “inclusão perversa”47 que marca a vida social 

em São Paulo no contexto da chamada globalização. De fato, os moradores de rua 

com os quais conversei eram todos migrantes de regiões pobres do país, e para eles 

as esmolas – e mesmo o lixo – no centro de São Paulo permitiam viver melhor do que 

os resíduos a que teriam acesso em seus locais de origem.  

Isso para não falar da influência histórica que a reforma da Praça da Sé 

durante a ditadura militar exerceu sobre esses mesmos usos. A centralidade política, 

cultural, comercial, religiosa e viária do logradouro então foi coberta por tapumes, e 

quando estes saíram de cena, o que foi devolvido à população foi essencialmente um 

                                                
47 Cf. José de S. Martins, Exclusão Social e a Nova Desigualdade, 1997a, p. 26. 
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entroncamento metroviário destinado à circulação de transeuntes, veículos e 

mercadorias – e ao consumo da mais-valia daquele espaço.  

Para além de tais variáveis, referidas ao presente e ao passado mais próximos 

do centro de São Paulo, em particular da Praça da Sé, a convivência, ali, de 

utilizadores que usam o espaço e de usuários que o utilizam carrega datas históricas 

que transcendem em muito o presente de globalização e a reforma dos anos 1970. 

Inquirir, em outro momento48, os padrões de comportamento corporal e de interação 

social vigentes nas ruas centrais de São Paulo entre as décadas de 1800 e 1910, 

intervalo temporal mais amplo em que se deu a abolição da escravidão africana no 

Brasil (1888), permitiu reconhecer, no antigo largo da Sé das primeiras décadas pós-

escravistas, uma realidade socioespacial também caracterizada por utilizadores que 

usavam o espaço e por usuários que os utilizavam.  

As ruas e largos do centro chegaram ao final do período escravista como 

lugares de ajuntamento e permanência regulares quase exclusivos de gente envolvida 

em trabalho braçal, que, morando nas casas senhoriais ou em habitações coletivas, 

nas ruas acumulava tanto ganhos econômicos alternativos quanto, nos momentos de 

ócio, vínculos de sociabilidade. Representantes das famílias senhoriais só saíam às 

ruas excepcional e cerimonialmente, em ocasiões de festa, de procissão religiosa ou 

para “pagar visita”. Já o transeunte era uma absoluta novidade histórica na cidade, 

protagonista da circulação à qual estava fadado quem era membro das então 

nascentes camadas médias paulistanas e vivia, nas ruas e largos, a ainda incipiente 

rotina de trabalhador assalariado ou de profissional liberal.  

No contexto de transformações sociais profundas ligadas à decadência da 

escravidão, as vias e logradouros do núcleo urbano foram varridas por espaços 

concebidos eclética ou neoclassicamente nos moldes da República pós-escravista que 

arquitetos e urbanistas visavam promover, apoiando um Estado ideologicamente 

sustentado pelas supostas potencialidades social e economicamente abonadoras do 

trabalho livre na agricultura cafeeira. Nem por isso, entretanto, gente envolvida em 

trabalho braçal deixou de se ajuntar dia a dia nas ruas e largos da cidade, migrantes e 

imigrantes que, afluindo à cidade, encontravam meios de sobrevivência econômica e 

social nesses lugares recém-públicos – afinal, desde a Abolição, de acesso legal 

irrestrito a todos a qualquer hora do dia e da noite. Usuários do espaço em tudo 

diferentes dos atuais, eles o utilizavam em termos lefebvrianos – de modo 

evidentemente também bem diferente de maio de 2007. Quanto aos transeuntes, 

produtos da modernidade e, portanto, usuários modernos, nem por isso também eles 

                                                
48 Cf. de Fraya Frehse O Tempo das Ruas na São Paulo de Fins do Império, 2005, e op. cit., 2004.  
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deixaram de travar com lugares públicos centrais como o então ainda Largo da Sé 

uma relação mediada pela noção de utilização. Circular pelas ruas continuava, como 

nos idos escravistas, a ser algo que se desejava fazer apenas excepcionalmente, e de 

preferência sem contar com a companhia socialmente desabonadora dos muitos 

pobres que ali se acumulavam. Reveladoras nesse sentido são as constantes queixas 

jornalísticas contra os usos populares dos lugares públicos centrais no início do século 

XX49.  

Porém a semelhança existe e não existe, de fato. Lembra Lefebvre que, “[s]e 

há produção e processo produtivo do espaço, há história” 50, explicitando, em outro 

momento, que essa história não prescinde, frequentemente, do “antropológico” que 

“adentra a história como uma matéria [matériau], tratada de modos variados de acordo 

com as circunstâncias, conjunturas, fontes e o material [matériel] empregado” 51 . 

Mediações do espaço percebido, será que os símbolos, imagens e signos que 

impregnam as regras de comportamento corporal e interação social e, assim, povoam 

o espaço vivido (dos usuários, portanto também de desdobramentos tais como os 

utilizadores), não seriam eles mesmos resíduos (dominados, em maior ou menor grau) 

do antropológico, que interferem, pela mediação dos padrões em questão, na 

produção do espaço como produto industrial” 52 ? Mais ou menos manipulados 

ideologicamente, eles medeiam de maneiras absolutamente variadas o modo como os 

usuários contribuem, sabendo ou não, para a produção do espaço através da maneira 

como o vivem, em meio às pressões do espaço concebido e à aleatoriedade do 

percebido. 

Se a digressão faz sentido, então Lefebvre nos ajuda a identificar uma cidade 

na qual, neste início de século XXI, o passado escravista é resíduo ativo no presente 

dos usos da Praça da Sé. E isso num momento (dialético) bem específico do espaço: 

no vivido – silencioso, passivo, reprodutivo. 

Mas então estamos em face de uma cidade que, historicamente marcada por 

três séculos de escravidão, em meio às profundas desigualdades econômicas, sociais 

e culturais que caracterizaram o capitalismo em antigas colônias ibéricas com o Brasil, 

nos obriga a rever criticamente a “tese greco-latina” na qual se baseia a teoria e 

prática – sociológica – da cidade. Se em 2007 São Paulo somava 452 anos, ela 

passou dois terços dessa idade como povoamento fortemente rural e escravista no 

interior da colônia portuguesa do Brasil. Suas referências históricas eram, pois, 
                                                
49 Cf. Frehse, op. cit., 2005, pp. 93-219. 
50 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 57.  
51 Idem, p. 141, grifos no original.  
52 Idem, p. 142.  
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completamente diferentes daquelas da “Cidade” que constitui o parâmetro conceitual 

internacionalmente usual, nos estudos urbanos de natureza sociológica, de 

conhecimento acerca das cidades e do urbano. Levando-se em conta os processos 

histórico-sociais e culturais ligados à produção do espaço urbano em São Paulo, os 

usos atuais da Praça da Sé revelam uma cidade que transcende amplamente os 

parâmetros usados mesmo por Lefebvre para refletir sobre a cidade e o urbano.  

Mas isso não significa que tais parâmetros sejam inúteis. Cabe relembrar que, 

em Lefebvre, eles são submetidos ao método dialético e, portanto, a uma concepção 

de urbano sensível a como contradições sociais de natureza histórica asseguram 

diferenças entre cidades. Desse ponto de vista, a São Paulo que o uso do espaço 

lefebvriano expõe é anti-urbana, anti-inovativa e anti-histórica. Contradição positiva de 

tais negações, essa cidade é, nos termos de Lefebvre, talvez acima de tudo uma 

“diferença produzida” em meio às diferenças “induzidas” e “reduzidas” pelo 

desenvolvimento capitalista. 

Justamente por isso, a São Paulo do uso do espaço da Praça da Sé aponta 

para outros possíveis – no modo de produzir empírica e teoricamente a cidade neste 

início de século XXI.  
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4 

O começo do fim da São Paulo caipira* 

 

Tempos na fotografia 

 

 
Figura 1: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  
 

Parece ter sido no meio da tarde de um dia qualquer de 1887, comércio aberto 

e gente na rua, que o carioca Militão Augusto de Azevedo (1837-1905) subiu, uma 

ideia na cabeça e uma câmera-caixote nas mãos, ao primeiro andar do sobrado em 

cujo térreo seu amigo Anatole L. Garraux até alguns anos antes mantivera a famosa 

livraria; rés do chão que em 1888 seria propagandeado nos jornais como sede do não 

menos conspícuo Café Girondino. Postado na sacada de uma das janelas, o já 

conhecido fotógrafo local acabou captando quase metade do largo da Sé (face norte 

da atual Praça da Sé) e a extensão da rua do Imperador (Marechal Deodoro), que ali 

desembocava. Ao menos é o que sugere uma das primeiras vistas do Album 

Comparativo da Cidade de São Paulo (1862-1887). 

Porém, esse não é o único tempo que se deixa discernir nessa fotografia. Os 

paralelepípedos, por exemplo, apontam involuntariamente para o início dos anos 

1870, quando as atas da Câmara Municipal e os jornais diários paulistanos aludiam 

ao calçamento das ruas, largos e ladeiras da colina historicamente central, 

denominada colina histórica, com as tais pedras retangulares. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Versão revista de Fraya Frehse, “O começo do fim da São Paulo caipira” em Fernandes Jr., Barbuy, 

Frehse e Siqueira, Militão Augusto de Azevedo, 2012b, pp. 50-73.  
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Já os chamados carros de aluguel em primeiro plano são historicamente um 

pouco mais antigos. Data de 1865 esse que foi o primeiro serviço de táxis da cidade, 

e cujo principal estacionamento na colina central era precisamente o largo da Sé. Não 

espanta que tais carros, portanto, estejam ausentes de uma fotografia que o jovem 

Militão fez do mesmo local em 1862-1863, só que do rés do chão fronteiro da Casa 

Garraux, e que por alguma razão não foi incluída no Album Comparativo:  

 

 
Figura 2: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  
 

Nesta imagem, quem estaciona diante da porta da secretaria do cabido da Sé, 

adjacente à catedral, são burros dificilmente discerníveis na metade superior 

esquerda da composição (graças ao zoom do computador). Talvez fosse uma das 

muitas tropas de passagem por São Paulo entre interior e litoral, até a inauguração da 

ferrovia, em 1867. 

Assim, calçamento e veículos que aparecem na primeira fotografia podem ser 

considerados signos indiciais de mudanças no logradouro fotografado por Militão em 

1887, por referência à imagem da década de 1860. Mas também outros signos 

presentes primeira vista conotam novidades históricas do ínterim: o quiosque quase 

no centro da composição, por exemplo, constante no largo da Sé desde junho de 

1883; ou os letreiros, os arcos abatidos e as sacadas inteiriças em ferro, nos 

sobrados. 
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Tendo-se em conta que o objetivo expresso de Militão por meio do Album foi 

“comparar” o “São Paulo antigo e moderno”1, não surpreende que a fotografia em 

questão faça, na compilação, par com outras repletas, em termos comparativos, de 

signos indicialmente alusivos a significativas transformações na cidade. Foi graças a 

esses elementos que tais vistas urbanas – no Album mas não só – adentraram 

estudos variados precisamente sobre o vigor das mudanças históricas na São Paulo 

de fins do século XIX: análises da arquitetura e do urbanismo;2 de certo imaginário 

urbano3; da história da fotografia4. Tal contundência no ritmo das transformações tem 

sido relativizada por meio de outras ênfases: nas relações entre arquitetura e 

sociedade5; no cenário social (pedestres, animais e veículos) das vias e largos 

fotografados6; nos dilemas valorativos do próprio Militão em relação ao processo 

histórico em curso7. 

Assim, a bibliografia atualmente já vasta sobre as vistas urbanas do fotógrafo 

amplia de modo privilegiado o nosso horizonte de compreensão do mundo social e 

cultural que emerge em São Paulo na segunda metade do século XIX. Foi a partir de 

então que os aproximadamente 31.824 habitantes que perfaziam a cidade e seu 

termo rural no recenseamento de 1854 se transformaram nos 47.697 recenseados em 

1886, um ano antes da última sequência de fotografias urbanas paulistanas de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cf. Militão A. de Azevedo, “Carta a Portilho, 1.06.1887”, em Azevedo, “Livro copiador de cartas 

enviadas”, Coleção Militão A. de Azevedo, s.d., grifos meus. 
2 Cf. Benedito L. de Toledo, “A imperial cidade de São Paulo vista por Militão”, e Carlos Lemos, “A 

arquitetura que Militão de Azevedo fotografou em São Paulo”, em Toledo, Kossoy e Lemos, Álbum 
Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887: Militão Augusto de Azevedo, 1981, pp. 23-30; Eudes 
Campos, “São Paulo: desenvolvimento urbano e arquitetura sob o Império”, em Porta (org.), História da 
Cidade de São Paulo, vol. 2, 2004, pp. 187-249. 

3 Cf. Solange F. de Lima e Vânia C. de Carvalho “São Paulo antigo, uma encomenda da modernidade: As 
fotografias de Militão nas pinturas do Museu Paulista”, Anais do Museu Paulista, 1, 1993, pp. 147-176, e 
Solange F. de Lima, “Representações urbanas: Militão Augusto de Azevedo e a memória visual da 
cidade de São Paulo”, Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 27, 1998, pp. 110-125. 

4 Cf. Boris Kossoy, Militão Augusto de Azevedo e a Documentação Fotográfica de São Paulo (1862-
1887): A recuperação da cena paulistana através da fotografia, 1978; Cândido D. Grangeiro, As Artes 
de um Negócio: A febre photographica (São Paulo: 1862-1886); Paulo C. A. Goulart e Ricardo Mendes, 
Noticiario Geral da Photographia Paulistana: 1839-1900, 2007; Marcelo E. Leite, Militão Augusto de 
Azevedo: Um olhar sobre a heterogeneidade humana e social de São Paulo (1865-1885), 2002; e 
respectivamente Rubens Fernandes Jr., “Militão, um olhar simples e desconcertante”, e Pedro C. do 
Lago, “A primeira reportagem fotográfica de São Paulo”, em Lago (org.), Militão Augusto de Azevedo, 
2001, pp. 8-15 e 16-27. 

5 Paulo C. G. Marins, Através da Rótula: Sociedade e arquitetura urbana no Brasil (sécs. XVII-XX), vol. 1, 
1999, pp. 182-242. 

6 Cf. de Fraya Frehse respectivamente “Através da fotografia de rua, uma antropologia da rua no Album 
comparativo da cidade de São Paulo 1862-1887, de Militão de Azevedo”, Cadernos de Antropologia e 
Imagem, 14 (1), 2002, pp. 35-62; e Ô da Rua! O transeunte e o advento da modernidade em São Paulo, 
2011a, pp. 178-219, 419-530. 

7 Cf. Fraya Frehse, O Tempo das Ruas na São Paulo de Fins do Império, 2005; Íris M. Araújo, Militão 
Augusto de Azevedo: Fotografia e Antropologia, 2010. 
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Militão, e de vir a público o seu Album8. Frente às mudanças sociais e culturais que 

tais totais demográficos apenas insinuam, as pesquisas sobre as vistas do fotógrafo 

desvelam o desencontro de tempos históricos que impregna a urbanização na cidade 

da época, quando a possibilidade histórica da modernidade, como realidade social e 

cultural pautada na concepção da transitoriedade de tudo e de todos, se impõe com 

força até então inédita. Sob esse prisma, os estudos são tentativas de compreender a 

cidade que se consolida em São Paulo pela mediação de transformações 

socioculturais tributárias da modernidade como processo histórico, e da qual as 

imagens de Militão são documentos. 

Já aqui, cabe inverter a questão. Ao invés da urbe em gestação, interessa a 

que está desaparecendo, mas se mantém viva no imaginário do qual as imagens de 

Militão são simultaneamente produtos e produtoras. O que as vistas urbanas da 

década de 1860 e de 1887 nos dizem sobre a São Paulo que se transforma no 

período? 

Espero demonstrar que tais imagens são documentos visuais de um 

imaginário específico de época, do qual o fotógrafo é, sem saber, porta-voz, pela 

“imaginação fotográfica” que impregna suas vistas9. Nesse imaginário o destaque – e 

o estranhamento do fotógrafo – cabe ao começo do fim da São Paulo caipira. Em 

silêncio, apenas com signos indiciais, as imagens falam do início do processo de 

desaparição da cidade historicamente forjada, em termos socioculturais, naquilo que 

Antonio Candido reconheceu como população caipira, consolidada a partir da 

miscigenação entre brancos e índias no decurso dramático da colonização 

portuguesa e, em particular, com o final da escravidão indígena, no século XVIII10. 

Recorrendo frequentemente, em termos composicionais, a planos médios de leitos de 

rua, ladeiras e largos emoldurados por casas térreas, sobrados e edifícios religiosos e 

públicos, além de, algumas poucas vezes nos anos 1860, centrar-se em chácaras de 

notáveis da sociedade paulistana – e tudo isso no centro da colina histórica, em suas 

rebarbas e nos então chamados arrabaldes –, Militão legou à posteridade uma 

interpretação fotográfica pioneira de como se iniciou na cidade a desagregação dos 

referenciais socioculturais caipiras. 

É o que se nota com o olhar atento a signos indiciais relativos ao modo como 

animais, veículos e gentes figuram corporalmente no cenário físico das ruas, largos e 

casas, nas imagens das décadas de 1860 e de 1887. São detalhes discerníveis 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Cf. Roger Bastide e Florestan Fernandes, Relações Raciais entre Negros e Brancos em São Paulo, 

1955, p. 43. 
9 Sobre a noção de imaginação fotográfica cf. José de S. Martins, Sociologia da Fotografia e da Imagem, 

2008d, p. 64. 
10 Cf. Antonio Candido, Os Parceiros do Rio Bonito, [1964] 1979, p. 79. 
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apenas sutilmente em vistas em que poucos homens, mulheres e crianças aparecem 

no primeiro plano ou em pontos simbolicamente privilegiados nas composições, 

conforme a regra dos terços que marca a história da arte ocidental, e também a 

trajetória da fotografia11. Aquilo que Marcel Mauss chamou de “técnicas corporais”12 

se insinua nas vistas pela mediação dos bichos, dos meios de locomoção e de 

transporte ali identificáveis, além do gênero aparente dos pedestres (feminino ou 

masculino), sua faixa etária (se podem no mínimo ser associados visualmente a 

adultos ou crianças – meninos ou meninas), sua cor (quando muito branca ou negra, 

dado o esmaecimento físico do suporte fotográfico), além do status socioeconômico 

que os trajes sugerem (riqueza ou pobreza material). 

Tais indícios de técnicas corporais diante da câmera no momento da tomada 

fotográfica fazem das vistas urbanas de Militão testemunhos de uma São Paulo 

peculiar. O conjunto dos anos 1860 evidencia cinco representações visuais da rua do 

alto da colina como espaço que, conceitualmente discernível, traz a marca de 

atividades sociais passíveis de serem associadas a traços socioculturais que 

estudiosos têm reconhecido na cultura camponesa, caipira ou sertaneja, no Brasil dos 

séculos XIX e XX. Frente a tais referências, os pedestres captados em 1887 sugerem 

que a rua caipira começa a desaparecer desse perímetro historicamente central do 

núcleo mais urbanizado da cidade, e que aqui sintetizo como centro: um  triângulo 

imaginário delimitado, desde os idos coloniais, pelas igrejas do Carmo, de São 

Francisco e de São Bento; bem antes de, no final do século XIX, adentrar o mapa 

imaginário dos paulistanos o célebre Triângulo formado pelas ruas Direita, Imperatriz 

(15 de Novembro) e de São Bento. De fato, a fotografia de Militão insinua que o fim da 

São Paulo caipira avança da rua do centro para os arrabaldes, pelas rebarbas da 

colina. E da rua para a casa, adentrando o imaginário. 

 

Um povoado caipira na rua 

 

É intensa a presença de animais e veículos nas vias e largos fotografados pelo 

jovem Militão. Às vezes nos altos da colina, como as tropas do largo da Sé que já 

conhecemos, e outras à vontade no largo do Ouvidor (Praça Ouvidor Pacheco e Silva) 

(Fig. 3):  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, p. 188. 
12 Cf. Marcel Mauss, “Les techniques du corps [1936]”, em Sociologie et anthropologie, [1950] 1997, p. 

365. 
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Figura 3: Militão A.de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 
 

Já carros de boi enfeitam ruas prestigiosas como a da Imperatriz (15 de 

Novembro) (Fig. 4) e largos como o do Carmo (Fig. 5):  

 

 
Figura 4: Militão A. de Azevedo, 1860-1870 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 
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Figura 5: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 
 

Cavalos, por sua vez, às vezes foram captados de longe, os focinhos dentro 

de algum armazém na rua do Carmo (Roberto Simonsen) (Figs. 6 e 6.1); mas em 

geral na transversal da via, como na de São Bento (Fig. 7): 

  



	   89 

 
Figura 6: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

   Figura 6.1: Detalhe da Figura 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 
[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 
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Já as carroças adentram as fotografias em geral em movimento pelo leito 

carroçável: por exemplo, na frequentada rua Direita em direção à Sé (Figs. 8 e 8.1). 

 

 
Figura 8: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 
 

   Figura 8.1: Detalhe 1 da Figura 8 

 

Embora a possibilidade dessa agitação impregne em especial as imagens do 

alto da colina, ela reaparece nas ladeiras que conduzem à várzea do Carmo, e nas 

estradas em direção às chácaras dos arrabaldes. Mesmo implicando tempos de 

exposição de vinte segundos a um minuto, o colódio úmido não impediu Militão de 

captar veículos e animais, entre outros, na direção do Brás pela ladeira do Carmo 

(Avenida Rangel Pestana) (Figs. 9 e 9.1); e no largo do Piques (Largo da Memória) 

(Figs. 10 e 10.1), estacionamento crucial das tropas que adentravam a cidade pelo 

caminho de Sorocaba, e cuja vizinhança abrigava quilombolas: 
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Figura 9: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 9.1: Detalhe 1 da Figura 9 
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Figura 10: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 10.1: Detalhe da Figura 10 

 

Trata-se, por tudo isso, de uma dinâmica de deslocamentos muito própria dos 

vínculos que uma “vila” caipira nutre historicamente com os “bairros” do entorno. 

Basta lembrar do equacionamento que Candido estabelece entre o “núcleo do 

povoado” caipira e as “porções do território” a ele subordinado, no interior do amplo 

“lençol de cultura caipira” que, a partir do século XVIII, passou a abranger partes das 

capitanias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso13; portanto, também a São Paulo 

oitocentista. A relação dos núcleos do povoamento com os “grupos rurais de 

vizinhança” que, na “área paulista”, foram “sempre” denominados bairros, se baseia 

em movimentos de “sístole e diástole demográfica”. De fato, é para lá que o “morador 

da roça” aflui periodicamente e “pode se comunicar com a civilização”, dadas  as 

atividades econômicas, políticas e às lúdico-religiosas que em particular a vila 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Cf. Candido, op. cit., pp. 62-63 e 79. 
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concentra: comércio, eleições, missas e festas; embora essas últimas também se 

espalhem por freguesias e bairros14. 

À luz dessas referências, as vistas de Militão viram documentos de um 

imaginário que ressalta o efeito demograficamente diastólico que atividades sociais 

específicas então exerciam sobre a rua do alto da colina histórica. Esta é imaginada 

fotograficamente como lugar de ajuntamentos humanos em ocasiões bem 

específicas, de celebrações cívicas e religiosas, e de comércio. Isso se lembrarmos, 

com Erving Goffman, que “ajuntamentos” são ocasiões em que a copresença física de 

duas ou mais pessoas permite tratá-las à primeira vista como uma “mesma classe”15. 

Algumas poucas vezes o jovem fotógrafo atentou para cerimônias das quais em 

particular os largos centrais eram, então, palcos preferenciais. Penso em uma 

festividade cívica no largo do Palácio (Pátio do Colégio) (Fig. 11), onde a presença 

masculina, adulta ou infantil, mais ou menos remediada pontifica no então terreiro 

circundado pelo palácio do presidente de província e pela socialmente nobre igreja do 

Colégio:  

 

 
Figura 11: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  
 

Mas relembro ainda a captação, sem qualquer destaque, de uma possível saída de 

missa na antiga catedral da Sé (Fig. 12), onde alguns poucos vultos parecem se 

ajuntar (Fig. 12.1): 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Idem, pp. 62, 61, 71, grifo no original. 
15 Cf. Erving Goffman, Behavior in Public Places, 1963a, p. 9. 
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Figura 12: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 12.1: Detalhe da Figura 12 

 

É o que conotam o tamanho relativo dos pedestres e seus respectivos trajes. Seriam 

dois homens conversando, enquanto uma mulher de manto claro e uma criança 

descem a escadaria? 

No entanto, Militão sugere que também atividades comerciais atraem gente. 

Eis o caso na esquina entre a ladeira, a rua e o largo do Carmo (Fig. 6), onde desde 

1830 existia um mercado ao qual os camponeses do entorno afluíam carregados, 

para comerciar. Fica em aberto se no momento flagrado por Militão havia missa no 

pomposo Carmo. É fato que paletós e chapéus se deixam discernir em alguns dos 

homens de costas para o fotógrafo: talvez roupas de domingo, nessas imediações já 

mais empobrecidas do centro, próximas de uma área de moradia e culto de escravos 

e forros, entre as igrejas da Boa Morte e dos Remédios, no então largo de São 

Gonçalo (Sete de Setembro)16. Ao menos nos anos 1830 trajes masculinos nas 

“classes pobres” teriam sido “calça e jaqueta de qualquer fazenda grossa, de 

algodão”, sendo que os “roceiros” vestiam só “calça e camisa, ao que, os que podiam, 

adicionavam o surtum de baeta (espécie de colete) para o frio” 17. Porém, as portas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Cf. Maria Cristina C. Wissenbach, Sonhos Africanos, Vivências Ladinas, 1998, pp. 172, 193. 
17 Cf. Francisco de A. Vieira Bueno, A Cidade de São Paulo: Recordações evocadas de memória, [1903] 

1976, p. 17. 
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abertas dos aparentes armazéns e oficinas repõem a dúvida sobre a possibilidade de 

missa. Afinal, leis municipais de 1852 em prol do “fechamento das casas de negócio 

nos domingos e dias santificados” foram declaradas “sem vigor” quase um ano antes 

da chegada de Militão à cidade18. Com efeito, a dificuldade de “cerrar as portas” é 

própria a povoamentos rurais do Brasil de então: no sertão pernambucano do final da 

centúria, o comércio só fechava por “acontecimento de vulto”, coletivamente doloroso 

ou festivo19. 

Embora todos esses exemplos fotográficos se apliquem aos altos da colina, o 

caráter socialmente aglutinador das atividades comerciais e religiosas se reitera nas 

vistas de outros espaços – muitos no centro, mas também, uma vez, no arrabalde da 

Luz. Destaco nesse sentido, de um lado, os aparentes homens em trajes remediados 

que, ao lado de um menino e um homem com vestes bem mais singelas, “roceiras”, 

parecem posar para Militão diante da Confeitaria do Leão, na rua da Quitanda:  

 

 
Figura 13: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  
 

E como, de outro lado, passar ao largo dos aparentes clérigos aprumados em 

hábitos negros, e seguidos por homens em conformidade com a moda elegante da 

época (sobrecasaca, cartola20), todos flagrados em fila diante do recém-inaugurado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Cf. Antonio E. Martins, S. Paulo Antigo (1554 a 1910), vol. 2, 1911, pp. 115, 120. 
19 Cf. Luis da Câmara Cascudo, História dos Nossos Gestos, [1974] 1987, p. 41. 
20 José L. Almeida Nogueira, A Academia de São Paulo: Tradições e reminiscências, vol. 6, 1908, p. 163. 
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Seminário Episcopal (1860), na saída norte da cidade – conhecida como comércio da 

Luz (Avenida Tiradentes) (Figs. 14 e 14.1)? 

 

 
Figura 14: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

   
Figura 14.1: Detalhe da Figura 14 

 

Se tais signos conotam ajuntamentos até então pouco comuns em São Paulo 

– confeitarias e escolas “de relevo” como o Seminário eram novidades21 –, as 

atividades sociais que os fundamentam – o comércio, a educação religiosa – são 

historicamente indissociáveis da vida social prevalecente em núcleos de povoados 

caipiras. Sob esse prisma, excepcional é o ajuntamento na frente da Academia de 

Direito (Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo) (Fig. 15), dada a 

mediação da possibilidade histórica de educação superior e laica, até então recente 

em São Paulo – e no Brasil –, que assim se introduz na cidade imaginada 

fotograficamente por Militão: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Ernani da Silva Bruno, História e Tradições da Cidade de São Paulo, vol. 3, [1954] 1983, pp. 697, 833-

834. 
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Figura 15: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  
 

Mas nessa urbe fotografada a rua do centro é mais do que lugar de 

ajuntamentos festivos e comerciais historicamente próprios do mundo caipira. Ela é 

também lugar de passagem física de homens e mulheres, a pé ou a cavalo, por 

referência precisamente a essas atividades. Em meio aos muitos borrões que as 

fotografias evidenciam – de gente, animais e veículos que, diante da câmera, se 

movimentaram mais do que tecnicamente deviam –, às vezes o contorno dos trajes 

sugere homens, como na animada rua do Comércio (Álvares Penteado) (Figs. 16 e 

16.1) ou no Piques  (Largo da Memória) (Fig. 10.1): 

  



	   98 

 
Figura 16: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 16.1: Detalhe 1 da Figura 16 

 

Já em outros poucos momentos se insinuam mulheres, mesmo que apenas ao 

longe – no Carmo (Fig. 6.2.) ou na rua da Imperatriz (Fig. 4.1):  

 

   Figura 6.2: Detalhe 2 da Figura 6 (p. 89) 

 

   Figura 4.1: Detalhe da Figura 4 (p. 87) 
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E isso graças à marca de sua indumentária na rua de então: a ocultação do corpo por 

meio de véus – capotes e mantilhas, em senhoras socialmente mais prestigiosas; 

mantos e xales de chita, nas menos remediadas22. 

Embora as instituições políticas, religiosas e econômicas passíveis de justificar 

andanças de pedestres pela cidade se situassem nos altos da colina, Militão captou 

como lugares de passagem também ladeiras como as de Santo Antônio (Rua Dr. 

Falcão) e de São Francisco (Fig. 17), e conexões com o Piques; e ainda a estrada do 

Brás (trecho da Avenida Rangel Pestana) (Fig. 18), de onde se vê a colina ao longe. 

Mas nesses casos a movimentação humana parece bem mais esparsa:  

 

 
Figura 17: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Cf. Vieira Bueno, op. cit., pp. 16-17. 
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Figura 18: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 
 

Um olhar concentrado apenas em indícios de modernidade poderia associar 

esses signos indiciais de deslocamento ao trânsito moderno de transeuntes. Isso se 

considerarmos as alusões da sociologia e historiografia europeias e norte-americanas 

à difusão crescente da regra da passagem física regular pelas ruas, e do padrão de 

permanência momentânea nas praças, nas Londres, Paris e Berlim oitocentistas23. 

Entretanto, na São Paulo do jovem Militão são outras as ruas e largos – ainda 

não praças. As imagens sugerem que quem mais circulou foi o próprio fotógrafo, 

cruzando os altos da colina nas quatro direções para alçar, de modo pioneiro, a rua a 

protagonista da fotografia24. Ademais desceu e subiu ladeira, atravessou a várzea do 

Carmo (Parque Dom Pedro II) em direção ao então ainda bastante rural Brás e ao 

Campo Redondo (Campos Elíseos), para fotografar chácaras e a própria cidade. 

Assim, as vistas do jovem fotógrafo trazem indícios visuais ainda de uma 

terceira rua do centro de São Paulo, quanto a seus vínculos socioculturais com a 

cultura caipira conceituada nas ciências sociais. As vias e largos do alto da colina são 

lugares de um intrincado encadeamento entre trabalho e descanso. 

Mesmo que apenas como detalhes das subfotografias que cada fotografia 

carrega, as vistas trazem a marca da escravidão – no alto da colina, em suas rebarbas 

e arrabaldes semirrurais. Não importa que a quantidade de escravos fosse rarefeita, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, pp. 41-42. 
24 Idem, pp. 179-219. 
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na São Paulo de então25. São pedestres captados frequentemente à distância, um 

aparente tabuleiro na cabeça (Fig. 8.1) ou um barril, na rua Direita (Fig 8.2), quando 

não uma bacia com lençóis, na rua das Flores (Silveira Martins) (Figs. 19 e 19.1) ou 

uma caixa, na ladeira do Ouvidor (Rua José Bonifácio) (Figs. 20 e 20.1.). Isso quando 

o barril não vai para o ombro, na rua da Imperatriz (Figs. 21 e 21.1). 

   Figura 8.2: Detalhe 2 da Figura 8 (p. 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 
[Fonte: Álbum “S. Paulo Antigo”/Biblioteca Mário de Andrade] 

   Figura 19.1: Detalhe da Figura 19 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Cf. Maria Helena P. T. Machado, “Sendo cativo nas ruas: A escravidão urbana na cidade de São 

Paulo”, em Porta (org.), História da Cidade de São Paulo, vol. 2, 2004, p. 59. 
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Figura 20: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Álbum “S. Paulo Antigo”/Biblioteca Mário de Andrade] 

   Figura 20.1: Detalhe da Figura 20 
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Figura 21: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 21.1: Detalhe 1 da Figura 21 

 

Se muito raramente a qualidade da reprodução fotográfica permite reconhecer 

a cor aparente do respectivo carregador ou carregadora, em todos os casos estamos 

em face de atividades de trabalho braçal nas ruas próprias de uma cidade na qual o 

dia a dia das casas senhoriais dependia integralmente do escravo. Era a mão de obra 

cativa que agenciava também a lavagem de roupas – não raro na várzea do Carmo, 

alva de lençóis (Fig. 22).  
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Figura 22: Militão A. de Azevedo, 1860 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 
 

Ademais, trazendo água dos chafarizes, eram escravos que levavam para 

longe os dejetos da casa – às vezes em barris. E abasteciam ainda a mesma casa de 

alimentos por meio do comércio ambulante, de armazéns e, afora o Carmo, dos 

quartinhos da rua das Casinhas (do Tesouro), agitada pelas trocas entre comerciantes 

e os camponeses da redondeza. Aliás, em meio à escravidão já em crise, as ruas e 

largos centrais da São Paulo eram lugares preferenciais de um comércio ambulante 

capitaneado por mulheres pobres, livres ou forras, com o auxílio de escravos de ganho 

ou de aluguel1. Seria de uma quitandeira o tabuleiro apenas insinuado ao longe, na 

rua Direita (Fig. 8.2.)? E o aparente cesto no ombro esquerdo de um homem de tez 

quiçá negra, no leito da rua da Esperança (ruela que ladeia a leste a atual Catedral da 

Sé) (Figs. 23 e 23.1), outro abrigo de gente escrava e forra2? 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Maria Odila L. da S. Dias, Quotidiano e Poder em São Paulo no Século XIX, [1984] 1994. 
2 Cf. Wissenbach, op. cit., p. 172. 
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Figura 23: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

   Figura 23.1: Detalhe 1 da Figura 23 

 

Se, não por ser escravista, São Paulo era caipira, esta cultura se consolidou ali 

no rastro da substituição da escravidão indígena por outra, africana. E isso a despeito 

das significativas diferenças entre ambas3. Assim, os indícios de trabalho braçal que 

voluntariamente ou não adentraram as imagens de Militão insinuam uma dinâmica 

socioeconômica passível de ser associada a núcleos de povoados caipiras da época. 

Mas as evidências mais contundentes nesse sentido se encontram de fato no 

não-trabalho que impregna as fotografias. Lugar de labuta braçal, a rua abriga também 

o ócio implícito nessa faina. Mesmo quando os signos indiciais conotam a 

possibilidade de que o trabalho tenha um objetivo historicamente moderno – o 

calçamento da rua do Príncipe (Quintino Bocayúva), por exemplo, cujas obras foram 

captadas por Militão (Fig. 24) –, os pedestres nas proximidades aparecem sentados 

ou de pé, a postura sugerindo distância física de qualquer gesto braçal passível de ser 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Cf. José de S. Martins, O Cativeiro da Terra, [1979] 1996, pp. 120s. 
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associado a esse tipo de trabalho (Fig. 24.1):  

 

 
Figura 24: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

   Figura 24.1: Detalhe da Figura 24 

 

Porém, flagrante é em especial a vista da esquina das ladeiras de São 

Francisco e do Meio (rua José Bonifácio) (Fig. 17.1): 

 

   Figura 17.1: Detalhe da Figura 17 (p. 99) 

 

Um aparente empregado de oficina ou armazém aparece deitado bem perto da 

soleira direita da porta, estirado sobre um possível carrinho de mão apoiado no chão, 
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as pernas confortavelmente cruzadas, o braço direito elevado encostado ao muro. A 

pouca distância dali, o vulto de um segundo pedestre – um mendigo com uma criança 

no colo? – faz do muro esquerdo da oficina (direito da composição fotográfica) o seu 

encosto. 

Essa imagem vai de mãos dadas com outras em que gente aparece sentada 

na calçada – para trabalho e/ou descanso. Na rua Direita, o manto sugere, ao longe, 

uma mulher – vendendo algo diante da livraria de Garraux (Figs. 25 e 25.1)?  

 

 
Figura 25: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

   Fig. 25.1: Detalhe da Figura 25 

 

Já na saída sul da cidade que era a rua da Glória, homens parecem descansar 

proseando (Figs. 26 e 26.1):  
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Figura 26: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 26.1: Detalhe da Figura 26 

 

Isso quando o corpo não recorre a outros suportes: uma mureta no largo do Riachuelo 

(Praça da Bandeira), fímbria da colina (Fig. 27); pedras e outros materiais 

indiscerníveis – perto da linha férrea e do Seminário Episcopal (envolvendo a Paróquia 

São Cristóvão, na avenida Tiradentes) (Figs. 28 e 28.1), ou do lado da ladeira 

Municipal (Rua General Carneiro) (Figs. 29 e 29.1): 
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Figura 27: Militão A. de Azevedo, 1862 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 
 

 
Figura 28: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

   Fig. 28.1: Detalhe da Figura 28 
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Figura 29: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 29.1: Detalhe da Figura 29 

 

Comum a esses detalhes todos é a dificuldade que fica para o observador: 

como distinguir, nas imagens, momentos de labuta do ócio? Se razões para tanto se 

encontram na qualidade técnica das vistas e na própria ontologia da imagem, importa 

aqui que a dificuldade contribui para fazer das fotografias documentos de uma 

articulação profunda entre trabalho e não-trabalho, na rua do centro paulistano. Ora, 

essa vinculação é muito própria da cultura caipira oitocentista. Uma desconfiança 

histórica em relação ao trabalho dirigido e regular – associado ao cativeiro –, e a 

rejeição da submissão e da obediência constantes resultaram num modo de vida em 

que o trabalho é preferencialmente corporativo e se impregna de uma “larga margem 

de lazer”1. 

Sob esse prisma se compreende também por que não significa 

necessariamente cansaço e preguiça uma terceira técnica corporal que, associada ao 

deixar-se ficar, é comum nas fotografias de Militão: o encosto do corpo em alguma 

coisa, algumas vezes a soleira de algum estabelecimento comercial, à direita da 

composição (Fig. 3.1), embora o muro do lado oposto da rua, perto do largo de São 

Francisco, também sirva. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cf. Candido, op. cit., pp. 85-86; Martins, op. cit., [1979] 1996, pp. 117-134. 
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Figura 3.1: Detalhe da Figura 3 (p. 87) 

 

A técnica se aplica não só a aparentes pedestres masculinos flagrados em vias 

centrais da colina – e na comercial Direita (Fig. 8.3): 

   Figura 8.3: Detalhe 3 da Figura 8 (p. 90) 

 

Vale ainda para a soleira e a janela de uma aparente residência na rua da 

Constituição (Florêncio de Abreu), uma saída norte da cidade (Figs. 30 e 30.1). E 

reaparece na cerca da chácara do Campo Redondo, que resultou nos atuais Campos 

Elíseos (Figs. 31 e 31.1): 
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Figura 30: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Álbum “S. Paulo Antigo”/Biblioteca Mário de Andrade] 

   Figura 30.1: Detalhe da Figura 30 
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Figura 31: Militão A. de Azevedo, 1868 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 31.1: Detalhe da Figura 31 

 

De fato, esse “gesto” antagônico ao do trabalho, ao “corpo em movimento”, insere-se, 

no universo rural brasileiro, no repertório das pessoas que “Não estão fazendo nada 

de seu; deixam-se ficar”2. 

E eis que chego a uma quarta representação visual da rua do centro 

paulistano como caipira, nas fotografias de Militão. Trata-se de um lugar privilegiado 

de exibição pública do status social que, como pedestre, se tem. 

Sinteticamente significativos aqui são dois detalhes da vestimenta que vai e 

vem pelas vias e logradouros registrados pelo jovem fotógrafo. Penso, de um lado, 

em vistosas cartolas. Elas particularizam não somente alguns participantes da 

procissão diante do Seminário (Fig. 14.1), mas os muitos frequentadores masculinos 

da celebração cívica no largo do Palácio (Fig. 11), além dos dois homens que 

encaram o fotógrafo no centro da vista da Academia (Fig.15). E reaparecem em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Cf. José de S. Martins, “A vida privada nas áreas de expansão da sociedade brasileira”, em Schwarcz 

(org.), História da Vida Privada no Brasil, vol. 4, 1998b, p. 693. 
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outros locais do centro: por exemplo, na cabeça de um homem em primeiro plano, na 

Sé (Figs. 32 e 32.1), e em ruas como a Direita (Fig. 8.4).  

 
Figura 32: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

   Figura 32.1: Detalhe da Figura 32 

 

   Figura 8.4: Detalhe 4 da Figura 8 (p. 90) 

 

De outro lado, ressalto as aparentes coberturas corporais que escondem os 

corpos das poucas mulheres que Militão incorporou, querendo ou não, em suas 

composições. Se já conhecemos algumas anteriormente, é na rua da Esperança (Fig. 

23.2) que xales se evidenciam de modo contundente nas aparentes moças que, 

diante dos sobrados, miram o fotógrafo: 
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   Figura 23.2: Detalhe 2 da Figura 23 (p. 105) 

 

E isso embora um manto se insinue ainda na ladeira de Santo Antônio antes 

evocada (Fig. 20), onde aquele homem com a caixa na cabeça parece conversar com 

uma raríssima mulher negra em primeiro plano (Fig. 20.1). 

É quando se sobe na escala social  – e Militão se afasta das ruas e largos da 

colina –, que muda o acessório que cobre o rosto. Mas certa ocultação permanece. 

Numa rara fotografia de rostos femininos brancos em primeiro plano na estrada diante 

do convento setecentista da Luz (Fig. 33), as mantas e mantilhas foram trocadas por 

chapéus:  

 

 
Figura 33: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 
 

Eis, de fato, uma novidade da primeira metade do século XIX. Mas, protegendo do 

sol, eles se destinavam também ao resguardo “dos olhos dos curiosos de rua”3. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Cf. Gilberto Freyre, Sobrados e Mucambos, [1936] 2000, p. 495. 
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Em busca de rostos femininos não cobertos, nada como espaços outros. 

Assim, por exemplo, o portão de entrada da chácara do conspícuo engenheiro alemão 

Carlos Abraão Bresser, no Brás (Figs. 34 e 34.1): 

  

 
Figura 34: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

   Figura 34.1: Detalhe da Figura 34 

 

Ali a sutileza permite discernir, atrás do homem de sobrecasaca, tanto uma aparente 

cabeça negra feminina que encima vestido, colete e manta, quanto um segundo 

vestido, só que mais claro e do qual desponta um possível rosto quase transparente 

sob madeixas louras. Alguma parente do recém-falecido Bresser junto de uma 

escrava, agora que a chácara já se encontrava nas mãos da viúva, que nas Casinhas 

vendia os produtos ali cultivados?4 

Não a frente, mas o interior da chácara: eis outra alternativa para se divisar 

semblantes femininos descobertos, nas vistas do jovem Militão (Figs. 35 e 35.1).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Cf. Silvia Siriani, Uma São Paulo Alemã, 2003, p. 115. 
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Figura 35: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

   Figura 35.1: Detalhe da Figura 35 

 

O proprietário, no caso, é o alemão Leonardo Loskiell, abastecedor dos mercados 

locais5. Ali, uma rara mulher de tez clara aparece em primeiro plano e no centro da 

composição, rostos negros apenas mais ao fundo, dois femininos e um masculino. É 

gente cujos trajes comparativamente mais surrados, as saias sem anquinhas, a 

sobrecasaca não tão bem recortada como a do aparente senhor à esquerda, insinuam 

serviçais da casa. 

É inegável que as cartolas conotam imponência na sociedade brasileira de 

então, produto europeu que eram, e cultuadas pelos homens da terra apesar de 

quentes e pesadas, face ao clima local6. Já os mantos e véus, e suas derivações 

modernas, os chapéus, vão numa direção diversa, quase contrária à das cartolas: a 

discrição. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Idem, p. 165. 
6 Cf. Freyre, op. cit., p. 360. 
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Trata-se de dois atributos muito próprios dos padrões de “exibição corporal” 

então vigentes na rua do centro de São Paulo entre homens e mulheres de posição 

social variada7. Sua possibilidade nas vistas do jovem Militão importa pelo caráter 

cerimonial que assim impregna, em termos conotativos, a rua das fotografias. Vale 

lembrar, com Goffman, que a interação social pode se orientar por regras de conduta 

que são meros “meios convencionais de comunicação”. Recorrendo, entre outros, ao 

que traduzi como exibição corporal (trajes, postura e posição física)8, tais regras 

transmitem, entre outros, a posição social de quem interage. Sob tal prisma, cartolas 

e mantos fotografados sinalizam para uma regra específica a mediar a presença 

masculina e feminina nas ruas e largos: deslocar-se por ali é expor corporalmente seu 

lugar na sociedade paulistana perante o estranho – que a rua congrega de modo 

privilegiado, naquele contexto. 

Decerto tais circunstâncias são indissociáveis do vigor com que referenciais 

socioculturais estamentais ainda pautam São Paulo nos anos 18609. Mas interfere 

também o modo como tais padrões foram reelaborados historicamente nessas plagas 

em meio à consolidação da própria cultura caipira. De fato, o modo de vida caipira da 

população reforçou à sua maneira em particular a tradição de valorização do recato 

feminino no interior da casa, sendo a rua, a cidade, privilégios do homem e dono da 

casa –  traço, aliás, dos povoamentos caipiras ainda em finais do século XX10. 

Por tudo isso, é também na rua que os pedestres masculinos exibem seu 

status social. Quando o indivíduo é mais remediado e existe a moda das cartolas, por 

que não expô-las perto da câmera fotográfica? Aliás, é possível que a consciência da 

proximidade física desse equipamento explique os tantos corpos masculinos que, em 

trajes dos elegantes da época e olhar fixo no fotógrafo, se acham encostados nos 

batentes de aparentes estabelecimentos comerciais ou oficinas, ou parados no meio 

da via. É o que se nota na rua Direita que já conhecemos (Fig. 8.3); no limite ocidental 

do alto da colina que o largo do Capim (Praça Paulo A. de M. Duarte) insinua (Figs. 

36 e 36.1); e no Piques (Figs. 37 e 37.1): 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, pp. 65-263.  
8 Cf. Erving Goffman, Interaction Ritual, 1967, pp. 54, 77; Frehse, op. cit., 2011a, p. 91. 
9 Idem, pp. 221-256. 
10 Cf. Carlos R. Brandão, Os Caipiras de São Paulo, 1983, p. 71. 
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Figura 36: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

   Figura 36.1: Detalhe da Figura 36 
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Figura 37: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 37.1: Detalhe da Figura 37 

 

Dados os longos tempos de exposição requeridos pelas câmeras fotográficas 

de então, era conhecida a necessidade de encostos físicos, se o fotografado não 

quisesse virar borrão. 

Se apenas indiretamente tais trajes e posturas masculinas nas imagens 

remetem a traços da rua próprios de um povoado caipira, os aparentes homens e 

meninos com vestes “roceiras” ali sinalizam de modo instantâneo o status camponês. 

Também nisso as vistas confluem com outras fontes de época11. 

Explicitados esses aspectos todos, nota-se que eles remetem a atividades 

sociais cuja presença nas vias e logradouros captados depende essencialmente 

desses espaços, no centro e nos arrabaldes. Mas há ainda uma representação visual 

da rua do alto da colina como lugar de atividades cuja matriz de significados não se 

encontra ali. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, pp. 85-213. 
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Em Militão a rua se evidencia também como lugar de modos de convivência 

social próprios da casa; uma extensão da sociabilidade ali vigente. Mas tal 

representação é de difícil apreensão, dada a opção composicional pelo destaque a 

leitos de rua e calçadas, as edificações térreas ou assobradadas emoldurando a 

verticalidade do cenário. De todo modo, a fachada térrea das construções de porta-e-

janela, sobrados ou não, carrega tênues signos indiciais da sociabilidade caipira em 

relação à casa.  

Às vezes, há mulheres na frente ou na soleira da porta de entrada de 

edificações cuja fachada, por não ser só recortada por portas, permite aferir um rés do 

chão tomado por moradia. E isso mesmo que moradia e trabalho então se 

conjugassem numa única construção, destinando-se o térreo muitas vezes aos 

serviços e à recepção de estranhos12. Refiro-me, além das mulheres de tez 

aparentemente negra da rua da Esperança de antes, a aparentes três moças cuja 

posição física ao longe, na rua do Quartel (Onze de Agosto) (Figs. 38 e 38.1), sugere 

que elas tenham notado o fotógrafo, diante da porta com muxrabi:  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Cf. Heloisa Barbuy, A Cidade-Exposição, 2006, pp. 39-44; Campos, op. cit., p. 212. 
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Figura 38: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Álbum “S. Paulo Antigo”/Biblioteca Mário de Andrade] 

   Figura 38.1: Detalhe da Figura 38 

 

Também aqui a localização da via, entre moradias e igrejas de sociabilidade 

escrava, insinua pobreza no centro, o que se reforça na prevalência de casas térreas. 

O mesmo se aplica ao vulto que o triângulo da aparente saia clara insinua feminino, 

perto de um menino, diante de um casebre na ladeira do Carmo (Fig. 9.2):  

 

   Figura 9.2: Detalhe 2 da Figura 9 (p. 91) 
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Essas imagens esparsas coexistem com outras, em que a soleira da porta de 

uma aparente moradia é lugar para uma mulher que já vimos antes se sentar, na 

ladeira de Santo Antônio (Fig. 20.1). Outra vez, é um menino que se posta diante da 

porta (Figs. 39 e 39.1): 

 

 
Figura 39: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

   Figura 39.1: Detalhe 1 da Figura 39 

 

Isso quando não entra em cena uma aparente menina, flagrada que foi sentada numa 

das soleiras da elegante casa França e Brazil, na rua da Imperatriz (Fig. 40.1). Já mais 

adiante na mesma via talvez tenham sido dois jovens rapazes que se deixaram ficar, 

cada um a seu modo, em soleiras de portas, olhares fixos na rua em frente perto de 

dois cães brancos – um primeiro à diagonal de um dos rapazes (metade direita da Fig. 

40.1), e outro ao lado do aparente rapaz sentado (Fig. 21.2):  
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Figura 40: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

   Figura 40.1: Detalhe da Figura 40 

 

   Figura 21.2: Detalhe 2 da Figura 21 (p. 103) 

 

Pontilhadas por tais presenças femininas e infantis quase imperceptíveis, as 

fotografias de Militão viram testemunhos preciosos de um imaginário no âmbito do 

qual a casa se espraia para a rua. E de novo reencontramos povoados do mundo 

rural brasileiro. Salienta José de Souza Martins que, em lugarejos sertanejos do final 

do século XX, a porta da rua quase sempre aberta é indissociável da concepção de 

que a casa é “uma espécie de continuidade da rua”13. Embora o seu interior seja 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Cf. Martins, “A vida privada nas áreas de expansão da sociedade brasileira”, 1998b, pp. 694, 696. 
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prioritário das mulheres – sendo a casa simbolicamente uterina, sagrada, recôndito da 

mulher e da intimidade do casal14 –, elas também permanecem um bom tempo diante 

da porta da rua. Ali se envolvem, com as vizinhas, em trabalho não necessariamente 

doméstico – fiar, costurar, bordar –, “enquanto vigiam as crianças que estão 

brincando por perto”15. 

Ter em conta esses dados permite compreender também por que, quando a 

casa é um sobrado aparentemente conspícuo cujo térreo se destina a atividades de 

comércio, é no primeiro andar que as vistas de Militão registram, duas vezes no alto 

da colina, vultos aparentemente femininos e brancos em posturas que conotam 

interesse na movimentação da rua – da Imperatriz (Figs. 41 e 41.1) e do Ouvidor 

(Praça Ouvidor Pacheco e Silva) (Fig. 39.2): 

 

 
Figura 41: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 41.1: Detalhe da Figura 41 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Idem, p. 701. 
15 Idem, pp. 697-698. 



	   126 

   Figura 39.2: Detalhe 2 da Figura 39 (p. 123)  

 

Aliás, nesse mesmo sentido, encontram-se algumas vezes apenas encostadas 

ou semiabertas as janelas térreas das casas fotografadas, recobertas pelas célebres 

e coloniais treliças de madeira denominadas rótulas, quando não também por 

muxarabis. Às vezes, isso se dá no sobrado adjacente à sacada da Imperatriz a que 

aludi antes (Fig. 41); outras vezes, nas rebarbas pobres da colina, como na já 

mencionada rua do Quartel (Fig. 38); ou na rua Alegre (Brigadeiro Tobias), ligação 

com o arrabalde da Luz (Figs. 42 e 42.1):  

 
Figura 42: Militão A. de Azevedo, 1862-1863 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 42.1: Detalhe da Figura 42 
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Algo semelhante vale para as portas da rua – às vezes cortadas ao meio, 

como na mesma rua da Imperatriz (Fig. 41). 

Também esses signos indiciais colaboram para a representação em foco. As 

aberturas da testada das casas aparecem como locais de um vívido contato dos 

moradores com o mundo da rua. Quanto às rótulas, a crônica de época e a 

historiografia paulistana sobre o período são contundentes16. Já a porta da rua foi 

sintetizada por Martins como “lugar da conversação dos não estranhos, daqueles com 

quem os moradores da casa têm familiaridade e não necessariamente parentesco”17. 

Explicitadas as cinco concepções da rua do centro que se desvelam nas 

fotografias do jovem Militão pela mediação das técnicas corporais ali flagradas, não 

fica difícil reconhecer que estamos em face de uma cidade eminentemente caipira. No 

imaginário do qual as vistas se nutrem, o núcleo do povoado se situa nos altos da 

colina. Se também ali a roça se insinua, essa se expande à medida que a câmera dali 

se afasta. Assim, não é o campo que existe a despeito da cidade. Antes o contrário. 

Mas essa história, nesse momento mesmo, está com os dias contados. Os 

sinais premonitórios mais evidentes contidos nas fotografias impregnam a 

materialidade da arquitetura e dos equipamentos urbanos, que expressam 

“melhoramentos materiais” encetados na rua principalmente a partir da década de 

185018. De todo modo, é só nas vistas de 1887 que se pode notar que também o 

vínculo corporal dos humanos com a rua parece ter sido afetado de modo 

irremediável pela possibilidade histórica da modernidade. Ou melhor, no pouco de 

1887, em face do muito dos anos 1860. 

 

Um futuro fotográfico para a cidade caipira 

 

De fato, são comparativamente bem menos numerosas as vistas que 

permitem identificar, nas técnicas corporais captadas voluntariamente ou não por um 

Militão (já quase) cinquentenário, indícios de concepções da rua do centro como 

espaço de atividades sociais que podem ser associadas a referenciais socioculturais 

do mundo caipira. Isso não surpreende, dado o pressuposto explícito do fotógrafo ao 

elaborar o Album: a dicotomia entre a São Paulo da década de 1860 e a de 1887 se 

expressa em opções composicionais que dificultam a apreensão de detalhes 

corporais nos pedestres do leito das ruas e calçadas, das soleiras e fachadas das 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Cf. Marins, op. cit., pp. 194-242. 
17 Cf. Martins, “A vida privada nas áreas de expansão da sociedade brasileira”, 1998b, p. 695. 
18 Cf. Campos, op. cit., p. 200ss. 
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casas. Se os planos médios reaparecem, muitos agora foram feitos do primeiro andar 

de alguma edificação, como no caso do largo da Sé; quando não do alto de alguma 

igreja, como a de São Bento (Fig. 43).  

 

 
Figura 43: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  
 

Isso sem mencionar o então recente observatório do Jardim Público (da Luz). Do 

ponto de vista técnico, a obstinação comparativa de Militão não precisaria ter 

condenado pedestres, animais e veículos a ocupar um lugar tão secundário nas 

imagens de 1887. 

Em todo caso, em busca do futuro da cidade caipira que impregna as vistas 

dos anos 1860, nada como avaliar que destino o novo conjunto reserva às 

representações visuais que conhecemos anteriormente. Algumas significativas 

ausências nas vias e logradouros do alto da colina tornam a rua do centro 

especialmente reveladora dos lugares da São Paulo caipira nas fotografias de Militão 

em 1887. 

Inexiste ali a rua como lugar privilegiado de ajuntamentos cívicos e religiosos. 

O largo do Palácio (Pátio do Colégio) agora abriga uma praça ajardinada e gradeada, 

com coreto e bancos de jardim (Fig. 44), e já vimos que a frente da Sé congrega 

carros de aluguel (Fig. 1):  
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Figura 44: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  
 

São sobretudo atividades comerciais que asseguram certo burburinho diante 

dos estabelecimentos – e não apenas na Sé, mas no par comparativo da rua da 

Quitanda, por exemplo (Fig. 45). E na Academia de Direito (Fig. 46):  

 

 
Figura 45: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  
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Figura 46: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  
 

Se no centro o panorama é esse, não seria diferente nas rebarbas e 

arrabaldes da colina, anunciados nas legendas das vistas em grandes planos do 

Album. O olhar comparativo de Militão sugere que, afora a lógica vila-bairro caipira, 

são cada vez mais outras as mediações a interferirem no possível caráter diastólico 

dos altos da colina – possível porque, na verdade, amplamente ausente das 

fotografias. 

As imagens são prenhes de cenários físicos dotados de equipamentos 

urbanos que, por sua própria natureza, favorecem ajuntamentos cujo pretexto são 

atividades sociais das quais não há indícios nas vistas da década de 1860: o lazer 

num banco de praça (Figs. 47 e 47.1), a circulação junto com outros pedestres, no 

bonde de uma rua da Imperatriz ainda mais comercial (Fig. 48), ou na já bem 

modificada rua Alegre (Fig. 49), para ir e vir da estação da Luz. 
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Figura 47: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 47.1: Detalhe da Figura 47 

 
Figura 48: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  
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Figura 49: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  
 

Isso sem falar do consumo de uma variedade até então inexistente de mercadorias 

em estabelecimentos também inéditos – e que ocupam inclusive o leito da rua. De 

fato, quiosques não são privilégio da Sé (Fig. 1), aparecendo ademais na baixada 

pobre da colina (Figs. 50 e 50.1), e no ainda rural Brás (Figs. 51 e 51.1): 
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Figura 50: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 50.1: Detalhe da Figura 50 
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Figura 51: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 51.1: Detalhe da Figura 51 

 

Contemplar o conjunto de 1887 à luz da São Paulo caipira dos anos 1860 

convida à impressão de que a rua do centro é um cenário físico cada vez mais 

moderno à espera de sua personagem primordial: o transeunte. Há indícios inéditos 

dele nas imagens: de um lado, muitos vultos masculinos em movimento nas vias do 

centro; de outro, algumas silhuetas femininas mais precisas nas calçadas – dobrando 

a esquina do largo do Palácio (Fig. 44.1), supostamente ao lado de alguma menina; 

fugazes pela rua da Imperatriz (Figs. 52 e 52.1); subindo e descendo a Florêncio de 

Abreu (Figs. 53 e 53.1, 54 e 54.1), via cada vez mais decisiva de trânsito entre a 

colina e à Luz, ao abrigar as principais fábricas da cidade; enfim, trilhando o leito da 

rua do Imperador, ao longe (Figs. 55 e 55.1).  
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   Figura 44.1: Detalhe da Figura 44 (p. 129) 
 

 
Figura 52: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 52.1: Detalhe da Figura 52 
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Figura 53: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 53.1: Detalhe da Figura 53 
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Figura 54: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 54.1: Detalhe da Figura 54 
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Figura 55: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 55.1: Detalhe da Figura 55 

 

Entretanto, a “velha” representação da rua como lugar de passagem em 

função de atividades sociais historicamente antigas não pode ser descartada. 

Estamos longe do vaivém cada vez mais fremente de transeuntes que marcará 

fotografias de rua paulistanas posteriores às de Militão19. O caráter rarefeito dos 

pedestres em aparente passagem pelas vias e largos de 1887 evidencia um 

imaginário no qual a rua como lugar de trânsito constitui principalmente uma 

possibilidade histórica vigorosa. 

Mas, se é assim, as vistas de então carregam indícios ainda de outros tempos 

históricos. E ganha sentido perguntar se e onde há ali sinais da cidade caipira. 

Num contexto de escravidão já agonizante, a rua como lugar de trabalho se 

insinua de modo difuso. Um carrinho com o qual um homem de tez negra vende 

coisas, na sarjeta da central rua do Príncipe (Figs. 56 e 56.1), faz par com o possível 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, pp. 468-478. 
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cesto na cabeça de um homem de fenótipo indecifrável, na saída da colina que é a 

rua da Glória (Figs. 57 e 57.1).  

 

 
Figura 56: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

     Figura 56.1: Detalhe 1 da Figura 56 
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Figura 57: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 57.1: Detalhe 1 da Figura 57 

 

Isso para não falar do suposto fardo da mulher que desce a Florêncio de 

Abreu (Fig. 54.1). A evidência mais explícita da rua como lugar de trabalho aparece 

mais longe da colina: na rua Alegre já apresentada, em cuja sarjeta um engraxate 

realiza um ofício historicamente novo na cidade, introduzido no ritmo da recente 

imigração italiana (Fig. 49.1). 

 

   Figura 49.1: Detalhe da Figura 49 (p. 132) 
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Por sua vez, é só na descida da socialmente pouco privilegiada Tabatinguera 

que a calçada se destina ao descanso infantil perto de uma trouxa de roupa (Figs. 58 

e 58.1): 

 
Figura 58: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 58.1: Detalhe da Figura 58 

 

Com efeito, uma vez (Figs. 59 e 59.1) foi possível captar cadeiras bem perto 

de uma sarjeta, sinalizando o descanso porventura de três pessoas. Mas isso na 

popular ladeira General Carneiro, que conduzia ao então maior mercado de alimentos 

da cidade, inaugurado em 1867:  
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Figura 59: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 59.1: Detalhe da Figura 59 

 

Nada de gente deitada. Corpos se encostam apenas em esparsos muros ou 

nos recentes postes de iluminação a gás. No alto da colina, são aparentes meninos – 

na frente da Academia (Fig. 46) e na rua de São Bento (Fig. 60): 
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Figura 60: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  
 

É na ladeira do Carmo em obras (Figs. 61 e 61.1) que se discernem dois 

homens apoiados num corrimão de balaustrada:   
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Figura 61: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

    Figura 61.1: Detalhe da Figura 61 

 

Como esses signos indiciais vêm acompanhados de outros que ressaltam o 

delineamento aparentemente mais preciso das próprias calçadas através de meios-

fios, postes e mesmo dos trilhos de bonde, é fácil deduzir que, nas vistas de 1887, ao 

menos a rua do centro parece mais distante do “antigo” do que do “moderno” que 

impregnam a imaginação fotográfica de Militão. Mas nem por isso o passado caipira 

deixa de existir. 

O que será da concepção estamental da rua como lugar privilegiado de 

exibição corporal do status social dos pedestres? Não só as figuras femininas do largo 

do Palácio (Fig. 44.1), mas aquela que sobe a Florêncio de Abreu (Fig. 53.1) parecem 

insistir em mantos e xales protetores de sua discrição, na via pública. Quanto aos 

homens, nada de cartolas em pose, sinal dos tempos. Todavia, continua possível 

distinguir trajes de pedestres específicos em primeiro plano; e, assim, constatar uma 
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atenção especial de Militão ao status social de quem ali é fotografado, tendo em vista 

o Album20. 

Por fim, só à primeira vista a rua do centro como extensão da sociabilidade da 

casa parece ausente, em 1887. É verdade que mulheres diante de alguma aparente 

moradia são indiscerníveis, bem como janelas com treliças associáveis a rótulas ou 

muxarabis. Todavia, um detalhe tênue nas soleiras de algumas portas nas centrais 

rua do Comércio (Figs. 62 e 62.1), na do Príncipe (Fig. 56.2) e na ladeira General 

Carneiro (Fig. 59.1) pontua que a casa caipira pode se ressignificar, numa colina 

histórica cada vez mais comercial: 

 

 
Figura 62: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 62.1: Detalhe da Figura 62 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Idem, pp. 507ss. 
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   Figura 56.2: Detalhe 2 da Figura 56 (p. 139) 

 

Os panos que pendem das portas de três fachadas possivelmente comerciais 

aparecem pendurados em pequenos varais cujas pontas estão presas por pregos. Se 

são mercadorias à venda – e Heloisa Barbuy sugere a possibilidade de alguma 

tinturaria, do mesmo modo que a bacia que pende de uma porta do largo do Ouvidor 

(Praça Paulo A. de M. Duarte) dos anos 1860 conota uma funilaria (metade esquerda 

da Fig. 3)21  –, não há como descartar que, ao menos nas duas testadas em cujas 

fachadas não são expostos produtos outros, estejam em jogo cortinas improvisadas. 

Ao mostrar as imagens a Martins, ele me explicou ter visto no sertão que as sempre 

abertas portas da rua eram recobertas por cortinas feitas de esteira, escondendo 

visualmente o interior da casa – e a intimidade que só na camarinha escura se vivia 

plenamente22. 

Eis outro mistério da São Paulo caipira que Militão eternizou, sabendo ou não, 

em sua série de 1887. Se acrescentarmos a esse silêncio o da criança que se 

esgueira pela soleira de uma porta na rua da Glória (Fig. 57.2),  

 

   Figura 57.2: Detalhe 2 da Figura 57 (p. 140) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Cf. Heloisa Barbuy, “Seguindo Militão pelas ruas da cidade”, em Fernandes Jr, Barbuy, Frehse e 

Siqueira, Militão Augusto de Azevedo, 2012, p. 45. 
22 Cf. também Martins, “A vida privada nas áreas de expansão da sociedade brasileira”, 1998b, p. 698ss. 
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... e o olhar indecifrável do único vulto feminino que se deixa discernir, sob um toldo, 

no balcão de um primeiro andar na rua Direita (Figs. 63 e 63.1),  

 

 
Figura 63: Militão A. de Azevedo, 1887 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo]  

   Figura 63.1: Detalhe da Figura 63 

 

... aí se fortalece a intuição de que a cidade caipira ainda não morreu. Sua saída da 

rua do centro pode ser iminente. Mas a casa a acolhe. E não só ela. 

 

Da rua para o imaginário 

 

Que esse é um destino entre outros da São Paulo caipira fica evidente quando 

se comparam as vistas urbanas de Militão com aquelas de outros fotógrafos 

contemporâneos, e de gente que captou a cidade um pouco depois. Se Vincenzo 

Pastore e Aurelio Becherini, por exemplo, atentaram para a nova sociedade que 
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emergia em São Paulo no início do século XX, não deixaram de estranhar como o 

passado rural ali reaparecia23. 

Mas, na verdade, não só fotografias são reveladoras nesse sentido. Enquanto 

Militão captava a cidade, a crônica jornalística, as artes plásticas e a literatura se 

transformavam em argutos meios de expressão cultural da presença caipira na capital 

e no interior paulistas24. Assim, a São Paulo caipira acabou por encontrar um espaço 

fértil de sobrevida também no imaginário de fotógrafos, artistas e literatos. 

Nessa perspectiva, as vistas de Militão são documentos de certo imaginário 

sobre a relevância de referenciais caipiras na produção de São Paulo como espaço, 

com o advento da modernidade. Sem idealizar o caipira, as fotografias nos 

aproximam de um olhar que, por razões pessoais diversas – do aprendizado da 

fotografia ao desejo de fazer do Album Comparativo o seu “Otelo” verdiano25 –, fez da 

cidade cenário para uma interpretação visual pioneira do tempo que a São Paulo 

caipira levou para ali fenecer . 

Mostrando a seu modo que o tempo só se expressa espacialmente – tal como 

o espaço pela mediação do tempo26 –, Militão sugere, em suas fotografias, que, na 

São Paulo de então, o fim tem uma duração. É um processo se inicia nas ruas, largos 

e becos do alto da colina e desce suas ladeiras, espalhando pelo caminho cadeiras 

na sarjeta, panos na porta, crianças em soleiras e mulheres que insistem em se 

encapuzar; a casa que persiste na rua. Chegando nas fímbrias do morro, cruza a 

várzea, a linha do trem, sobe outras colinas – encontra o Piques, os Campos Elíseos, 

“a cidade” vista da Luz.  

Mas, se o começo do fim se traduz nesses espaços, há ainda outro que foi 

sendo conquistado como “caipira” nesse processo. Não refiro mais ao que resta de 

caipira na colina central ou fora dali no Militão de 1887. Penso nos espaços do 

imaginário de certa opinião pública que se constituiu como tal na cidade do período 

em meio às fotografias que produziu, aos jornais que publicou, à política – inclusive 

cultural – que praticou. Militão a ela pertenceu, por ela foi reconhecido como “boa 

prosa”, numa crônica de jornal cujo narrador era significativamente um caipira27. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, pp. 419-530. 
24 Cf. de Martins “O migrante brasileiro na São Paulo estrangeira”, em Porta (org.), História da Cidade de 

São Paulo, vol. 3, 2004, pp. 153-213, e São Paulo no Século XX: Primeira metade, 2012; e Fraya 
Frehse, “Notas sobre os tempos de um tempo: Um certo ‘Sr. Segismundo’ na São Paulo do início dos 
anos 1870”, Sexta-Feira, 5, 2000, pp. 98-109. 

25 Cf. Azevedo, loc. cit.  
26 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, p. 136. 
27 Cf. Sr. Segismundo, “O sr. Segismundo”. Diario de São Paulo, 14/09/1873, pp. 2-3; e Fraya Frehse, 

“Notas sobre os tempos de um tempo: Um certo ‘Sr. Segismundo’ na São Paulo do início dos anos 
1870”, 2000, passim. 
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Retratando de maneira privilegiada o desvanecimento da São Paulo caipira, 

nosso fotógrafo reverencia sem saber – e talvez sem querer – a existência e o vigor 

dessa urbe. São suas vistas que o atestam, trazendo assim à tona, tanto tempo 

depois, um certo imaginário caipira do próprio Militão. 
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5 

Usos da rua* 

 

 Trata-se de uma expressão para a qual não existe uma definição unívoca, nos 

estudos urbanos. Mais comuns são referências ao "usuário" – da cidade e suas 

moradias, serviços e equipamentos coletivos. Tais abordagens, comuns em particular 

no cenário francês1, privilegiam uma personagem que se define como tal pelas 

atividades que realiza na cidade. Quanto aos usos da rua, uma primeira possibilidade 

é associá-los às relações dos seres humanos com tal espaço. Caracterização vaga, 

mas que bem serve como ponto de partida para a reflexão sobre os significados dessa 

expressão nos estudos urbanos. 

 É que as relações em questão não são aleatórias. Bases bibliográficas 

brasileiras, portuguesas, francesas e anglo-americanas das ciências sociais, da 

geografia, da história e do urbanismo referidas à cidade e ao urbano no século XX e 

neste início do XXI, compartilham a ênfase mais ou menos explícita em uma 

característica urbanística e outra normativa definidas, no espaço referenciado pela 

expressão. "Rua" remete a passagens, becos, largos e mesmo praças fisicamente 

abertos, isto é, não cercados, nas cidades, e cujo acesso legal é irrestrito em qualquer 

horário. Os dois atributos são utilizados para discernir esses espaços urbanos de 

outros, no âmbito de um processo histórico que se difundiu pelo mundo afora a partir 

das urbes europeias engolfadas pela Revolução Industrial de fins do século XVIII. 

Mudanças socioeconômicas e culturais, político-administrativas e urbanísticas ligadas 

à industrialização tornaram as cidades historicamente referenciais do processo formas 

de povoamento humano que se distinguem, nos estudos urbanos, pelo adjetivo 

"moderno". As urbes "modernas" caracterizam-se pela possibilidade histórica de que 

as ruas ali sejam espaços fisicamente abertos e legalmente irrestritos. O que, com a 

expansão internacional do capitalismo a partir do século XIX, tende a aplicar-se a um 

número crescente de cidades – em meio às contradições que marcam a modernidade, 

como realidade social e cultural que acompanha o processo2. Como a relação dos 

seres humanos com o espaço é mediada simbolicamente3, há como denominar as 

                                                
* Versão revista de Fraya Frehse, “Usos da rua”, em Fortuna & Leite (orgs.), Plural de Cidade: Novos 

Léxicos Urbanos, 2009, pp. 151-170. 
1 Cf. Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 3, 1981, pp. 89ss; de Daniel Pinson 

respectivamente Usage et architecture, 1993, e "L’usager’ de la ville", em Paquot, Lussault e Body-
Gendrot (orgs.), La ville et l'urbain, 2000, pp. 233-243; Thierry Paquot, "Usager" em Pumain, Paquot e 
Kleinschmager, Dictionnaire La ville et l'urbain, 2006, pp. 298-299. 

2 Cf. José de S. Martins, A Sociabilidade do Homem Simples, 2008a. 
3 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, passim.  
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ruas dessas cidades lugares públicos. A noção alude a fragmentos de espaço que, em 

virtude dos atributos acima, são socialmente significados como virtualmente “de 

todos”.  

Refletir sobre os significados de "usos da rua" nos estudos urbanos acarreta 

pois, em primeira instância, considerar que estão em foco os vínculos dos seres 

humanos com os espaços das cidades modernas potencialmente mais receptivos 

justamente à diversidade humana. Esta multiplicidade social e cultural constitui de fato 

o referente básico dos significados socialmente compartilhados (e disputados) acerca 

desses espaços. Portanto, interferirá nas relações dos seres humanos com tais 

lugares e, especificamente, nos usos da rua.  

 Forjados nessa base sócio-histórica comum, os vínculos com o espaço 

conotados pela expressão são públicos, passíveis de apreensão por qualquer outro 

ser humano na rua (e fora dela). Henri Lefebvre fornece uma, a meu ver, poética 

síntese desse atributo das relações dos seres humanos com a rua nas cidades 

modernas, ao associá-la a um "teatro espontâneo, no qual eu me torno espetáculo e 

espectador, às vezes ator"4. 

Se essas ponderações deixam entrever o caráter historicamente datado das 

ruas, largos, becos, praças etc. empiricamente dados, e que, sintetizados a partir de 

agora como “ruas”, são referenciados nos estudos urbanos pela expressão "usos da 

rua", a caracterização permanece imprecisa. Deixa em aberto qual o sentido de a 

bibliografia remeter especificamente a usos, dentre as várias relações possíveis dos 

seres humanos com esses lugares públicos.  

Assim, chego ao objetivo específico deste texto. Cabe mostrar que o uso de 

"usos" não é gratuito. Se, como precisa Florestan Fernandes, explanações descritivas 

permitem determinar "sistemas fechados de referência empírica", e as interpretativas 

se baseiam nas relações das evidências empíricas com referenciais teóricos que 

permitem estabelecer "regularidades inerentes às condições de manifestação" dos 

fenômenos5, "usos da rua" aparece nas investigações, de um lado, com uma acepção 

descritiva, de outro, com a acepção interpretativa de condutas corporais e de 

relacionamentos sociais nas ruas das cidades alcançadas pela modernidade. Em 

especial a dimensão interpretativa se viabiliza metodologicamente através do 

emprego, pelos autores, de três chaves analíticas. Estas retiram as condutas e 

relacionamentos de sua aparente superficialidade empírica, revelando um 

insuspeitado debate intelectual sobre os usos da rua.  

                                                
4 Cf. Henri Lefebvre, Du rural à l’urbain, [1970] 2001a, p. 29. 
5 Cf. Florestan Fernandes, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, 1959, pp. 31-32. 
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Abordagens descritivas 

 

No universo linguístico luso-brasileiro atual, “uso” referencia relações de seres 

humanos com objetos, grupos sociais ou lugares. No primeiro caso, a conotação mais 

imediata é a de utilidade, o que remete a uma discussão, longa no pensamento social, 

sobre o valor dos objetos. Pioneiro nesse sentido foi Karl Marx6, que associou o valor 

de uso de um objeto a uma utilidade essencialmente qualitativa. Décadas depois, 

Georg Simmel desafiou tal tese preterindo a utilidade à desejabilidade7. No segundo 

caso, a palavra aparece em geral no plural e acompanhada de “costumes”, díade 

comum no debate europeu no mínimo desde as reflexões oitocentistas sobre a moral e 

o folclore. O termo "uso" conota hábitos comuns mais ou menos normativos, tratados 

sociologicamente de modo precursor por Émile Durkheim8 e, numa outra chave, por 

Max Weber9. Já quanto aos usos dos lugares, a associação mais imediata é a – vaga 

– de “relação dos seres humanos” com eles. As acepções referidas a vínculos com 

objetos e grupos sociais não se aplicam. O que aliás faz sentido, tendo-se em conta 

que o espaço não é nem objeto nem representação: “efeito de ações passadas, ele 

permite ações, as sugere ou interdita”10.  

Esta formulação sugere que os usos aqui em tela envolvem “ações”. Mas 

quais?  

Na bibliografia especializada, "usos da rua" são evocados em descrições mais 

ou menos densamente etnográficas da coexistência física e social dos pedestres nas 

ruas. Especificamente, a expressão é empregada – e, a partir de agora, o será 

também neste estudo – para sintetizar explícita ou implicitamente aquilo que denomino 

comportamentos corporais e formas de sociabilidade ali.  

Penso, de um lado, em modos como os seres humanos sabem servir-se de 

seus corpos em ritmos específicos. Isto é, são técnicas corporais11 reiteradas 

espacialmente em repetições temporalmente cíclicas ou lineares12. Vem daí a minha 

                                                
6  Cf. Karl Marx, “Das Kapital [vol. 1] [1867]”, em Marx e Engels, Marx/Engels Gesamtausgabe, vol. 5, 

1983, p. 18. 
7 No original, “Begehrtheit”. Cf. Georg Simmel, Philosophie des Geldes, [1990] 1994, p. 75.  
8 Cf. Émile Durkheim, "La science positive de la morale en Allemagne [1887]", em Les classiques de 

sciences sociales, p. 29, disponível em 
<http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/textes_1/textes_1_12/sc_positive_allemagne.html
>, acesso em 22.02.2008. 

9 Cf. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, [1921] 1980, p. 15.  
10 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 89.  
11 Cf. Marcel Mauss, “Les techniques du corps [1936]”, em Anthropologie et sociologie, [1950] 1997, pp. 

336-386. 
12 Cf. Henri Lefebvre, Éléments de rythmanalyse, 1992, pp. 14-16.  
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noção de comportamento corporal: nas ruas, este diz respeito à passagem, à 

permanência ou ao ajuntamento físico de seres humanos ali em ritmo regular, 

esporádico ou excepcional13. Com tal conotação, a expressão "usos da rua" remete à 

movimentação física, ali, de tipos urbanos vários – com destaque, nas últimas 

décadas, para transeuntes, multidões, comerciantes de rua e andarilhos que aí vivem 

dia a dia14.  

Refiro-me, de outro lado, aos vínculos dos seres humanos em copresença 

física, ou seja, a interações sociais, "efeitos recíprocos" implícitos nessa convivência, 

em meio aos comportamentos corporais15. Tais interações sociais são mediadas tanto 

por "eventos" que não se dão fora da "situação", ambiente espacial de copresença 

face a face, quanto por atividades meramente situacionais16. Referências a essas duas 

dimensões da sociabilidade aparecem nos estudos urbanos junto com outras17, 

alargando o escopo da noção pioneira de sociabilidade de Simmel18. Tais formas de 

sociabilidade implicam relações com lugares, pois ali e pela mediação dali ocorrem. 

Nas abordagens, essa acepção de "usos da rua" costuma remeter direta ou 

indiretamente ao que chamo de padrões de interação social nas ruas, conjuntos de 

regras de sociabilidade tais como a impessoalidade e o anonimato, em meio a padrões 

de comportamento corporal específicos19.  

Enfatize-se, por fim, que às vezes "usos da rua" conotam, nas descrições, uma 

conjugação recorrente de comportamentos corporais e formas de sociabilidade que 

acaba por constituir, no plano fenomênico da vida social - relativo ao que é aparente 

aos sentidos e à sensibilidade do sujeito cognoscente -, aquilo que tenho chamado de 

atividades sociais, nesses lugares públicos20. Nesses casos a expressão subsume, por 

exemplo, o comércio ambulante e a mendicância.  

Contemplados à luz de tal equacionamento analítico, os estudos urbanos 

revelam que, ao descreverem as relações dos seres humanos com as ruas, seus 

autores se movem mais na seara teórica das condutas corporais e da sociabilidade do 

                                                
13 Cf. Fraya Frehse, Vir a Ser Transeunte: Civilidade e modernidade nas ruas de São Paulo (entre o início 

do século XIX e o início do século XX, 2004.  
14 Idem, pp. 19-21. 
15 O termo em alemão é "Wechselwirkungen", de longa história no pensamento alemão. Cf. Leopoldo 

Waizbort, "Elias e Simmel", em Waizbort (org.), Dossiê Norbert Elias, 2001, p. 97. 
16 Cf. Erving Goffman, Behavior in Public Places, 1963a, pp. 21,18 e 22.  
17 Cf. Heitor Frúgoli Jr., Sociabilidade Urbana, 2007, pp. 23-36.  
18 Cf. de Georg Simmel respectivamente “Der Raum und die räumliche Ordnung der Gesellschaft [1908]”, 

em Soziologie, 1995, p. 723, e Questões Fundamentais da Sociologia, [1917] 2006, pp. 63-82.  
19 Cf. Frehse, op. cit., 2004, pp. 21-24.  
20 Cf. Fraya Frehse, O Tempo das Ruas na São Paulo de Fins do Império, 2005, p. 31. 
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que naquela das representações. E isso mesmo que não ignorem que representações 

integram práticas – portanto, inclusive comportamentos e interações -, sendo 

distinguidas apenas para fins de análise21. De fato, quando as abordagens privilegiam 

as mediações simbólicas incidentes sobre as ruas, recorrem antes às noções de 

“representação” ou outras afins (“imaginário”, “concepções”, “valores”) do que às de 

“uso” ou afins (“comportamento”, “interação”).  

Essa constatação sinaliza a seu modo para a prevalência, nos estudos 

urbanos, de uma conotação eminentemente descritiva para "usos da rua". Ou seja, 

predominam caracterizações de “sistemas fechados de referência empírica", por 

referência direta ou indireta a comportamentos corporais e a formas de sociabilidade 

nesses lugares públicos.  

Porém isso não é tudo. A vertente descritiva coexiste com uma segunda, 

interpretativa, embora esta nem sempre explicitada, nas abordagens. Em tais casos, 

os usos da rua, subsumidos ou não na noção "usos da rua", são submetidos a 

tratamentos metodológicos de natureza conceitual que abrem espaço para teorizações 

e, assim, para o que Fernandes chamou de "conhecimento generalizador"22. Este, no 

caso, diz respeito ao fenômeno social que são os usos da rua.  

 

Abordagens interpretativas  

 

Dados empíricos relativos ao que denomino comportamentos corporais e de 

formas de sociabilidade nas ruas têm sido conectados a referenciais teóricos variados, 

mas que convergem em torno dos recortes analíticos utilizados pelos respectivos 

autores para interpretar os usos das ruas, nas cidades sobre as quais se debruçam. A 

gama de orientações teóricas se traduz em três chaves analíticas – considerando-se 

que análises visam "converter os dados imediatos da experiência [...] em dados 

manipuláveis pelo raciocínio científico"23. Penso em interação, em função e em 

contexto. São objetos de interpretação trabalhados teoricamente pelo pensamento 

social sobre a vida urbana a partir do final do século XIX. Contemplados conjunta e 

retrospectivamente, eles carregam dimensões semânticas que, se lhes foram 

incorporadas no decurso do debate acadêmico internacional do século XX, ainda hoje 

constituem referências significativas, nos estudos urbanos, para a interpretação de 

condutas corporais e de relacionamentos nas ruas. 

                                                
21 Cf. Henri Lefebvre, La présence et l’absence, 1980, p. 25. 
22 Cf. Fernandes, op. cit., 1959, p. 32. 
23  Idem, p. 27. 
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Chave analítica I: interação  

As abordagens que se centram, em termos analíticos, nas interações 

envolvidas nos usos da rua investigam os efeitos recíprocos que a dimensão 

situacional da copresença física dos seres humanos nesses lugares públicos acarreta 

para os comportamentos corporais e/ou a sociabilidade deles ali. São reflexões em 

geral microssociológicas sobre a negociação de sentidos no âmbito das interações 

sociais nas ruas.  

 Cabe, entretanto, ressaltar que dimensões semânticas específicas da noção de 

interação têm balizado os estudos em questão. Penso em três, que foram introduzidas 

no debate respectivamente por Simmel, Robert Park e Erving Goffman.  

 Alçando a noção de interação a parâmetro metodológico central para a 

compreensão dos comportamentos humanos e dos relacionamentos sociais na cidade, 

Simmel sublinha a distância, nas relações dos indivíduos não somente com objetos e 

outros indivíduos24, mas com o espaço. Ele parte da definição kantiana do espaço 

como “possibilidade do estar junto”, portanto como construto das interações sociais, a 

fim de atribuir às distâncias psicológicas e sociais um papel decisivo nas reações 

físicas e na convivência social na cidade moderna25 – e um cenário empírico 

referencial é a rua, insinuada através de alusões ao “burburinho [Gewühl] da cidade 

grande”26. Até os sentidos humanos (olhar, olfato e audição) são analisados conforme 

as distâncias psicológicas e sociais que viabilizariam no espaço urbano27. Não 

surpreende, pois, que, quando a questão é a “alma” da cultura objetiva apreensível 

nas grandes cidades28, a distância psicológica seja tida como crucial para assegurar a 

integridade da “vida anímica”, em meio à “intensificação da vida nervosa” ali. No plano 

das reações físicas, a “distância espiritual” se implementaria através do “caráter 

blasé”. No plano das interações, um crucial elemento adaptativo seria a “reserva”. 

 A reflexão faculta no mínimo duas perguntas: Como interações marcadas por 

tal dinâmica de distâncias se espacializariam na rua? E qual a sua estrutura 

normativa?  

 A primeira questão foi tratada de forma pioneira por Park, ex-aluno de Simmel, 

em sua reflexão sobre as “regiões morais”, lugares de encontro da população segundo 

                                                
24 Cf. Simmel, op. cit., 1994, p. 49. 
25 Cf. de Georg Simmel respectivamente “Die Soziologie des Raumes [1903]” em Aufsätze und 

Abhandlungen 1901-1908, vol. 1, 1995a, p. 134, e “Der Raum und die räumliche Ordnung der 
Gesellschaft [1908]”, 1995, pp. 689-690. 

26  Cf. Georg Simmel, “Die Grossstädte und das Geistesleben [1902-1903]”, em Sociology in Switzerland, 
p. 8, disponível em <http://www.socio.ch/sim/sta03.htm>, acesso em 19.09.2007. 

27 Cf. Simmel, “Der Raum und die räumliche Ordnung der Gesellschaft [1908]”,1995, pp. 722-742. 
28 Cf. Georg Simmel, “Die Grossstädte und das Geistesleben [1902-1903]”, pp. 5-9. 
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temperamentos e gostos29. Orientado teoricamente pela chamada ecologia humana, 

que discerne formas de organização social a partir das relações ecológicas dos seres 

humanos com o e no espaço30, o autor preconiza que a "mobilidade do homem 

individual na cidade" – o que implica distâncias físicas maiores ou menores – sofre 

influências não apenas de transporte e comunicação, mas de "processos de 

segregação que estabelecem distâncias morais"31. Indissociáveis da aproximação e do 

afastamento físicos derivados de interesses, gostos e temperamentos32, é através 

dessas distâncias que se constituem as regiões morais.  

 Desse modo, a reflexão acerca da influência que as interações implícitas nos 

comportamentos e nas formas de sociabilidade nas ruas exercem sobre tais usos, 

ganha uma nova dimensão semântica: espaço. Os efeitos sociais recíprocos se 

espacializam na cidade. E definem-se lugares de convivência marcados por distâncias 

morais variadas.  

 Mas há mais – e assim chego à segunda questão acima levantada: as 

interações contam com uma estrutura normativa própria. É o que argumenta Goffman, 

introduzindo no pensamento social a chamada ordem da interação, estrutura de regras 

das interações face a face que dialoga com a ênfase simmeliana nas distâncias 

sociais33. Se falta nesse autor uma reflexão sistemática sobre os comportamentos 

físicos e as interações sociais nas ruas34, ele argumenta que a copresença física 

envolve, sob o prisma da "situação", a ocorrência de no mínimo três mecanismos 

normativos: o manejo das impressões sobre o self, visão que o indivíduo tem de si 

forjada na visão que os outros têm dele35; a adoção de sequências densamente 

simbólicas de gestos e posturas, de cunho ritual36; e a transmissão corporal de 

mensagens acerca dos sentidos das interações, seja através do "idioma corporal"37, 

seja através da delimitação de (etológicos) territórios38. Nesses casos todos, um efeito 

recíproco contundente é o estabelecimento de distâncias – simbólicas, sociais, físicas 

                                                
29 Cf. Robert E. Park, “The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban 

Environment [1925]”, em Park e Burgess (orgs.), The City, [1925] 1967, pp. 40-43. 
30 Idem, pp. 1-2. 
31 Idem, p. 40, grifo meu.  
32 Idem, p. 43. 
33 Cf. Fraya Frehse, “Erving Goffman, sociólogo do espaço”, Revista Brasileira de Ciências Sociais, 23 

(68), 2008c, pp. 155-166. 
34 Cf. Lyn Lofland, A World of Strangers, [1973] 1985, p. 19, nota 21.  
35 Cf. Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 1959, passim. 
36 Cf. Erving Goffman, Interaction Ritual, 1967.  
37 Cf. Goffman, op. cit., 1963a.  
38 Cf. Erving Goffman, Relations in Public, 1971. 
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e sobretudo interacionais39. Prenhes de minúcias etnográficas, as ponderações de 

Goffman sobre a mecânica fina das interações sugerem, para abordagens dos usos da 

rua, que, embora albergadas em detalhes relativos a comportamentos corporais e ao 

intercurso social, as interações ali não são mesmo aleatórias. E contribuem 

decisivamente para determinados padrões de movimentação corporal e de 

sociabilidade nas ruas.  

Pautadas em distâncias de natureza espacial e normativa variável, as 

interações de Simmel, de Park e de Goffman têm sido recuperadas por estudos 

urbanos em contextos acadêmicos diversos, no século XX e neste início de XXI. Se a 

perspectiva do primeiro frutificou sobretudo na Universidade de Chicago entre as 

décadas de 1910 e 1930, a “microanálise” goffmaniana tem contado com 

desenvolvimentos variados em relação às ruas a partir dos anos de 1970. No cenário 

acadêmico norte-americano, uma ex-aluna do autor, Lyn Lofland, produziu 

investigações pioneiras sobre a lógica situacional das interações de “estranhos” nos 

lugares públicos40. Na esteira desse trabalho, outros têm ampliado o inventário das 

regras de conduta implícitas nas interações de transeuntes nos lugares públicos 

urbanos41. Já na França, traduções dos textos de Goffman e de outros autores de 

Chicago acompanharam estudos sobre as relações dos “citadinos” com o espaço 

urbano42. No mundo britânico, mais recentemente Simmel tem sido recuperado como 

precursor do “paradigma da mobilidade”, que problematiza o papel dos movimentos de 

pessoas, ideias, objetos e informações na vida social43. O que não se fez sem evocar 

também, embora secundariamente, a tradição de Chicago e as técnicas goffmanianas 

de observação dos movimentos dos indivíduos44. Enfim, no cenário luso-brasileiro, 

etnografias dos usos das ruas em bairros populares apoiam-se nas distâncias sociais 

simmelianas face ao "estranho"45, enquanto outros trabalhos se pautam na reflexão 

desse autor sobre os sentidos (olfativos e auditivos), a fim de avaliar o papel das 

distâncias em percursos urbanos46. Referências metodológicas goffmanianas, por sua 

                                                
39 Cf. Frehse, “Erving Goffman, sociólogo do espaço”, 2008b, pp. 155-166.  
40 Cf. de Lyn Lofland respectivamente op. cit., [1973] 1985 e The Public Realm, 1998.  
41 Cf. a respeito Frehse, op. cit., 2004, p. 24, nota 109. 
42 Cf. de Isaac Joseph respectivamente Le passant considérable, 1984, e La ville sans qualités, 1998. 
43 Cf. John Urry, Mobilities, 2007. 
44 Idem, pp. 20-26, 40. 
45 Cf. Carlos N. F. dos Santos e Arno Vogel, Quando a Rua Vira Casa, [1981] 1985. 
46 Cf. Carlos Fortuna, Identidades, Percursos, Paisagens Culturais, 1999.  
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vez, têm orientado análises de comportamentos corporais e das interações sociais em 

ruas do passado47. 

Porém não só de interações se nutrem as interpretações dos usos da rua. 

Enquanto Simmel refletia sobre as relações entre os indivíduos e o espaço urbano, 

outras perspectivas a respeito se difundiam. Só que agora, na arquitetura.  

 

Chave analítica II: função 

 Relacionam-se comportamentos corporais e interações sociais às 

necessidades a que respondem, nas ruas, e são elas que asseguram funções a tais 

usos. Em cena, a dimensão semântica de utilidade, que, como vimos, também está 

implícita na palavra "uso".  

 Nos estudos em questão, as necessidades costumam ser atividades sociais ou 

comportamentos corporais mais ou menos distantes das "funções chaves" do 

urbanismo de Le Corbusier48: "habitar, trabalhar, recrear-se (nas horas livres), 

circular". O que se compreende levando em conta uma tradição intelectual antiga, da 

Roma de Vitrúvio. É a proposição de que a forma arquitetônica – e espacial – deriva 

do uso para ela pretendido49. No século XIX, essa concepção foi reformulada em face 

da relevância política crescente, no pensamento científico e político oitocentista, de 

uma "ideologia da 'necessidade'"50 que repercutiu também na arquitetura. Esta busca 

adaptar-se aos usos da sociedade51. Assim, entende-se por que se, no pensamento 

social, a noção de função costuma ser historicamente associada ao uso analítico que 

dela fizeram Herbert Spencer e Durkheim, transpondo-a da biologia para a explicação 

respectivamente dos objetivos de instituições, grupos e estruturas sociais, e das 

necessidades sociais a que determinados fenômenos sociais respondem52, houve 

outras releituras da categoria biológica no pensamento arquitetônico norte-americano 

da época. Em 1896 Louis H. Sullivan afirmou que “a forma sempre segue a função”53, 

concebendo que a arquitetura depende de "necessidades" tributárias da "lei" natural 

das "coisas orgânicas e inorgânicas, físicas e metafísicas, humanas e super-

                                                
47 Cf. José M. Pais, As Artes de Amar da Burguesia, 1986; Frehse, op. cit., 2004. 
48 Cf. Le Corbusier, La Carte d'Athènes, [1941] 1957, §77. 
49 Cf. Peter Blake e Vittorio Lapugnani, "Functionalism", em Lampugnani (org.), The Thames and Hudson 

Encyclopedia of 20th Century Architecture, 1986, p. 113; Gwenaël Querrien, "Fonctionnalisme", em 
Midant (org.), Dictionnaire de l'architecture du XXe siècle, 1996, p. 299.  

50 Cf. Pinson,”L’’usager’ de la ville”, 2000, p. 237. 
51 Cf. Pinson, op. cit., 1993.  
52 Cf. Fernandes, op. cit., 1959, pp. 200-205.  
53 Cf. Louis H. Sullivan, "The Tall Office Building Artistically Considered [1896]", em New Jersey's Science 

& Technology University, p. 5, disponível em <http://www.njit.edu/v2/Library/archlib/pub-domain/sullivan-
1896-tall-bldg.html>, acesso em 2.03.2008.  
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humanas". Essa associação entre a forma espacial e uma suposta função natural é 

historicamente anterior a uma segunda, forjada na Europa do início do século XX, 

entre forma espacial e sua suposta função social, econômica e política na cidade: algo 

que chamarei aqui, para fins heurísticos, de função urbana. Os defensores de tal 

concepção, ligada ao modernismo, preconizam as potencialidades políticas da 

arquitetura, tida como “fator de organização dos processos de estruturação social”54. 

As necessidades a que a forma arquitetônica deve responder passam a ser modos 

adequados de viver na cidade. E “função” expressa o uso em termos técnico-sociais55.  

A perspectiva coloca em questão os usos do espaço urbano e, em particular, 

das ruas. Nos congressos internacionais de arquitetura moderna, entre os anos de 

1920 e de 1950, difundiram-se associações entre usos do espaço urbano e funções 

urbanas cuja síntese mais acabada se encontra na "Carta de Atenas" de 1933, 

publicada por Le Corbusier em 1941. Distinguem-se ali “usos e costumes comuns”, a 

serem modificados pela intervenção arquitetônica e urbanística, dos usos a serem 

incentivados, já que correspondentes a formas espaciais derivadas das “necessidades 

vitais” do indivíduo e da coletividade, e relacionadas às quatro "funções" do 

urbanismo56. A arquitetura e o urbanismo modernos deveriam construir, 

respectivamente, moradias saudáveis, locais para o trabalho como “atividade humana 

natural”, instalações para horas livres “benéficas e fecundas”, e uma rede de 

circulações para intercâmbios autônomos entre moradia, local de trabalho e de lazer. 

Advém daí a defesa da circulação como único uso da rua aceitável na cidade. A rede 

viária do passado, “tempo dos pedestres e dos coches”, seria execrável57.  

 Os autores que balizam sua compreensão de comportamentos corporais e 

formas de sociabilidade nas ruas pelas funções urbanas de tais usos inevitavelmente 

se movem em uma seara teórica de cunho normativo, dominada por essa dimensão 

utilitária da noção de uso. E isso mesmo que o objetivo seja opor-se a ela – caso de 

estudos que enaltecem usos alternativos, não arquitetonicamente "modernos", das 

ruas. Tais casos remetem a uma segunda conotação de "uso": à de "hábitos 

arraigados", próprios de "usos e costumes", mas que têm por referência subreptícia a 

mesma dimensão utilitária dos usos.  

Um trabalho pioneiro nesse sentido é o libelo da jornalista Jane Jacobs contra 

a proposta da arquitetura moderna de “morte à rua” da não-circulação de 

                                                
54 Cf. Rita de C. L. Velloso, “O fracasso da utilidade [2007]”, em Portal Vitruvius, p. 2, disponível em 

<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp444.asp>, acesso em 4.12.2007. 
55 Cf. Daniel Pinson, op. cit., 1993, p. 8. 
56 Cf. Le Corbusier, op. cit., 1957, §77. 
57 Idem, §57. 
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automóveis58. Apenas a presença de usuários e espectadores asseguraria a "vida" da 

rua59. Longe de essa movimentação humana tornar tal lugar desordeiro e inseguro, ele 

abrigaria assim uma ordem garantidora da “manutenção da segurança e [d]a 

liberdade”. Tal ordem se insinuaria através dos usos das calçadas pelos pedestres, 

envoltos, com seus movimentos físicos, num “complexo balé”. Em face de tal "ordem", 

Jacobs advoga pela "combinação" entre o que ela chama de “usos principais” da rua 

(escritórios, fábricas, moradias e certos locais de diversão, educação, recreação e 

arte) e os “usos de conveniência”60. A argumentação sugere uma abordagem dos usos 

da rua cuja chave de inteligibilidade é a função urbana mais ou menos "libertadora" de 

movimentos corporais e de interações sociais alternativos à circulação. O que revela 

um referencial teórico informado pela conceituação da arquitetura moderna, mesmo 

que Jacobs sublinhe a relevância social e política justamente de usos ignorados por 

esse ideário. 

 Girando em torno das funções urbanas de usos da rua, os trabalhos de Le 

Corbusier e de Jacobs possuem um caráter político explícito. Está em causa a 

utilidade dos usos, relacionados a funções mais ou menos "libertadoras" da vida 

urbana – dependendo da posição ideológica do respectivo autor frente à arquitetura 

moderna.  

 Essa chave analítica também perpassa, ao que parece – e mereceria ser mais 

explorado –, reflexões arquitetônicas e urbanísticas contemporâneas sobre as ruas, 

contribuindo para que nelas a "circulação" figure quase como uma metonímia da rua. 

Fica oculto, assim, o caráter ideológico da associação, o que dificulta teorizações 

alternativas sobre os “usos da rua”. Se estes parecem unívocos, por que ponderar a 

seu respeito? 

Já o pensamento social sobre a cidade tem sido menos condescendente com 

os “usos da rua” da arquitetura moderna. Não surpreende que uma inspiração 

recorrente dos autores seja Jacobs. Esta é referenciada, por exemplo, por Lefebvre 

em contraste a Le Corbusier, quando o sociólogo aborda as contradições da rua nas 

cidades modernas do segundo Pós-Guerra61. Sob outro prisma, o “balé das calçadas” 

estimulou Lofland a investigar o ambiente sócio-psicológico dos lugares públicos 

urbanos62. No universo britânico, geógrafos têm assumido Le Corbusier e Jacobs 

como contrapontos teóricos e metodológicos para interpretações alternativas das 
                                                
58 Cf. Jane Jacobs, Morte e Vida das Grandes Cidades, [1961] 2003. 
59 Idem, pp. 38, 52-53. 
60 Idem, pp. 167-195. 
61 Cf. Henri Lefebvre, La révolution urbaine, 1970a, p. 30.  
62 Cf. Lofland, op. cit., 1998, pp. 2-4. 
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relações de práticas e identidades sociais com significados definidos da rua63. Já no 

cenário brasileiro, o “microcosmo [social] real” das ruas de Jacobs perpassa 

etnografias tanto dos usos que moradores fazem das ruas de seus bairros64, quanto 

das concepções dos pedestres sobre o espaço urbano, em andanças pela 

metrópole65.  

Aparentemente, quando o assunto são as funções dos usos da rua nos estudos 

urbanos, conceituações arquitetônicas do termo são consideradas mais palatáveis do 

que aquelas forjadas nas ciências sociais. Talvez uma razão para tal seja o descrédito 

vivido pelo funcionalismo no pensamento social a partir da década de 1960.  

Já "estrutura", termo que fez par com "função" nos primórdios da sociologia, é 

frequente na sociologia urbana francesa devotada à "morfologia social", na esteira de 

Durkheim, Mauss e Maurice Halbwachs66. Porém, notadamente nos estudos sobre os 

usos da rua, "estrutura" remete menos à combinação integrada entre população, 

salários, atitudes, comportamentos, instituições e equipamentos urbanos que perpassa 

as abordagens morfológicas, do que a fenômenos sociais, políticos e econômicos 

abrangentes dotados de relativa estabilidade, frente à labilidade implícita em suas 

possíveis mudanças. O que, por sua vez, abre espaço para os processos sociais que 

envolvem os usos das ruas; e, assim, para análises do contexto dos usos.  

 

Chave analítica III: contexto 

É um universo analítico diverso não só daquele centrado em funções, mas em 

interações. Se lembrarmos do equacionamento goffmaniano acerca de aspectos 

situacionais e meramente situacionais da interação social, passíveis de ocorrerem na 

situação mas sem serem da situação67, são esses últimos que interessam agora, e 

eles transcendem analiticamente as fronteiras da situação. De fato, a interpretação se 

baseia na vinculação analítica dos usos a contextos mais amplos, isto é, a conjuntos 

de circunstâncias e processos sócio-históricos mais abrangentes.  

Definido nesses termos, "contexto" é perpassado por duas dimensões 

semânticas. Nos estudos pautados metodologicamente na dialética marxiana, o termo 

remete a processos históricos-sociais mais amplos. Já quando a orientação é 
                                                
63 Cf. Nicholas Fyfe (org.), Images of the Street: Planning, Identity, and Control in Public Space, 1998, pp. 

73-221.  
64 Cf. Santos e Vogel, op. cit., [1981] 1985, p. 24.  
65 Cf. José Guilherme C. Magnani, “Quando o campo é a cidade: Fazendo antropologia na metrópole”, em 

Magnani e Torres (orgs.), Na Metrópole, 1996, p. 45.  
66 Cf. Paul-Henry Chombart de Lauwe e Louis Couvreur, "La sociologie urbaine en France", Current 

Sociology, 4 (1), 1955, pp. 9,13-14; Pinson, op. cit., 2000, p. 235; Christian Topalov, “Maurice 
Halbwachs et les villes", em Lepetit e Topalov (orgs.), La ville des sciences sociales, 2001, pp. 11-17. 

67 Cf. Goffman, op. cit., 1963a, p. 21-22.  
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polemológica, "contexto" insinua poder mais amplo, relações de força que vigem onde 

se dão os usos.  

Pode-se identificar a primeira dimensão semântica de modo pioneiro, embora a 

partir de orientações diversas, em Walter Benjamin e em Lefebvre. Ambos dialogam 

com o Marx dos valores de uso e de troca das mercadorias no mundo capitalista, 

dentre as quais a força de trabalho, alienadora de comportamentos e relações 

sociais68. 

Em Benjamin69, a movimentação física e social de literatos pelas ruas da Paris 

do Segundo Império é objeto de uma interpretação que remete tais comportamentos e 

interações aos processos sócio-históricos em que se fundamentaria a situação política 

na Alemanha de Hitler. A tese é de que tais lugares foram berços históricos de modos 

de se comportar e de relacionar-se socialmente que se tornaram politicamente 

decisivos na década de 1930. A referência metodológica para tanto é o flâneur, 

personagem da literatura parisiense de meados do século XIX e porta-voz de como 

escritores como Charles Baudelaire podem ter se comportado e convivido socialmente 

nas ruas. É uma personagem entre dois mundos, o pré-moderno, dos valores de uso, 

e o moderno da mercadoria, dos valores de troca. Seguindo o rastro do flâneur pelas 

ruas, Benjamin ressalta os comportamentos alienados e alienantes da multidão, 

forjada na circulação capitalista de mercadorias, e cujo futuro seria o da massa 

politicamente manipulável.  

Inseridos nesse esquema de inteligibilidade, os usos das ruas parisienses 

oitocentistas se tornam instrumentos metodológicos para uma compreensão histórico-

social ampla da modernidade. Permitem pensar espaços e tempos não só parisienses 

e oitocentistas. 

Já recuperar o método dialético marxiano para uma crítica sociológica da vida 

cotidiana na França do segundo Pós-Guerra levou Lefebvre a inquirir analiticamente 

as contradições da praxis - “ato; relação dialética entre a natureza e o homem, as 

coisas e a consciência”70 -, simultaneamente produtora e produto de processos 

histórico-sociais pela mediação dos quais ela contribui para o que vem a ser a 

modernidade no século XX. Advém daí o argumento de que o espaço é mediação 

crucial da praxis, prática social71. O que traz para o primeiro plano da análise a noção 

de “prática espacial”, "uso do espaço" que fundamenta o “espaço percebido” 

                                                
68 Cf. Marx, “Das Kapital [vol. 1] [1867]”, 1983. 
69 Cf. de Walter Benjamin "Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus”, em 

Abhandlungen, vols. 1-2, 1991a, pp. 509-690, e Das Passagen-Werk, 2 vols., [1938] 1991b. 
70 Cf. Henri Lefebvre, Sociologie de Marx, [1966] 1974, p. 43.  
71 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, pp. 41-50.  
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corporalmente, através do “uso do corpo”. Ela seria indissociável de “representações 

do espaço” (concebidas por urbanistas e tecnocratas) e de “espaços de 

representação” (vividos simbolicamente por “habitantes”, “usuários”, artistas e 

intelectuais). Portanto, o uso – corporal - do espaço seria mediado pelo vigor 

(dialético) do espaço vivido pelo “corpo vivido”, e pelas pressões do espaço concebido 

conforme "representações do corpo". A formulação implica diferenciar os chamados 

usuários (ou habitantes) de “utilizadores” do espaço72. Os primeiros usam o espaço 

("vivido") improdutivamente, pois consomem produtivamente seus atrativos; os 

segundos usam o espaço ("concebido") consumindo produtivamente sua mais-valia.  

Assim, a crítica ao usuário, como “figura do cotidiano” que substitui a “figura 

política do cidadão”73, ganha em complexidade. Por meio de uma teorização do uso 

especificamente do espaço urbano, Lefebvre contempla os usuários sob o prisma das 

contradições históricas que imbuem sua prática social ali. Logo, eles diferem daqueles 

que povoam o senso comum do mundo moderno: usuários que usam os serviços 

públicos e privados que gerem a vida urbana. Importa ligar usos particulares a 

processos sociais e políticos vastos, visando “compreender [...] o que sustenta e 

mantém a hierarquia dos grandes e pequenos, das estratégias e táticas, das redes e 

lugares”74. Há, então, poder (do "concebido") em jogo. Mas de seu âmago brota 

dialeticamente a irredutibilidade dos usos, dada a criatividade do vivido. 

Ressalte-se, contudo, que "poder" carrega uma segunda acepção nas 

interpretações sobre os usos da rua – o que conduz à dimensão semântica "relações 

de força mais amplas". Pioneira nesse sentido é a reflexão de Michel de Certeau sobre 

o cotidiano no mundo contemporâneo75, para a qual, aliás, o Lefebvre da crítica da 

vida cotidiana foi uma “fonte fundamental”76. Partindo de práticas culturais de consumo 

e recepção, Certeau as concebe como “maneiras de fazer” entre outras, ou seja, como 

"práticas" cotidianas inventivas e regradas, por envolverem “usos”, isto é, ações 

dotadas de criatividade e formalidade77. Abre-se assim espaço para análises do “uso 

por si mesmo”78. Concebendo práticas como enunciados, o autor se interessa 

explicitamente por seus “contextos de uso”. Para tanto, seria importante considerar, 

nos termos da polemologia, as “relações de força” implícitas nessas práticas. Caberia 

                                                
72 Idem, pp. 415, 418. 
73 Cf. Lefebvre, op. cit., 1981, p. 80.  
74 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 105.  
75 Cf. Michel de Certeau, A Invenção do Cotidiano, vol. 1, 1994. 
76 Idem, p. 42, nota 5.   
77 Idem, pp. 39-42.  
78 Idem, pp. 96-102. 
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distinguir, nos usos, “estratégias” (cálculos das relações de força definidos pela 

postulação de um lugar capaz de ser circunscrito como próprio) de “táticas” (cálculos 

definidos pela impossibilidade da postulação desse lugar próprio)79.  

A perspectiva permite a Certeau equacionar teoricamente conflitos de poder 

implícitos nas "caminhadas" de transeuntes pelas ruas80. O comportamento corporal 

desses tipos humanos aparece como portador de uma formalidade e inventividade 

que, transgressoras das estratégias em meio às quais ele transcorre, seriam próprias 

das táticas, que, por sua vez, contribuiriam para fazer da rua um espaço, lugar 

praticado.  

Benjamin, Lefebvre e de Certeau têm influenciado estudiosos dos usos das 

ruas em diferentes tradições acadêmicas. O primeiro tem reverberado sobretudo no 

debate anglo-americano, desde os anos 1990. Referenciado metodologicamente pelo 

flâneur, Mike Featherstone, por exemplo, refletiu sobre as potencialidades políticas 

dos espaços públicos na vida pública contemporânea81. Já outros autores encontraram 

em ruas do passado experiências alternativas, femininas, dos espaços públicos82. 

Mais recentemente, a mobilidade de todas essas personagens tem vindo para o 

primeiro plano83. 

 Já as reflexões de Lefebvre adentraram em especial a geografia marxista 

anglo-americana a partir da década de 1970. Resultam daí as "práticas espaciais" de 

David Harvey e a “espacialidade” de Edward Soja84. As conceituações implícitas em 

tais noções influenciaram autores como Sharon Zukin, que reconhece, em “paisagens 

de poder” urbanas, conversões do “vernacular” das identidades espaciais 

tradicionais85. 

A linhagem que vai de Lefebvre a Zukin passando por Harvey e Soja vem 

repercutindo no cenário acadêmico luso-brasileiro desde os anos 1990. 

Tematicamente, tais trabalhos são próximos de Zukin: enfocam o vínculo entre 

práticas culturais nos lugares públicos e a participação dos cidadãos na vida pública86. 

                                                
79 Idem, pp. 46-47. 
80 Idem, pp. 169-191. 
81 Cf. Mike Featherstone, “O flâneur, a cidade e a vida pública virtual”, em Arantes (org.), O Espaço da 

Diferença, 2000, pp. 187-207. 
82 Cf. Elizabeth Wilson, “The Invisible Flâneur”, New Left Review, 191, 1992, pp. 90-110; Keith Tester 

(org.), The Flâneur, 1994, pp. 22-42,111-157.  
83 Cf. Urry, op. cit., 2007. 
84 Cf. Edward Soja, “The Spatiality of Social Life: Towards a Transformative Retheorisation”, em Gregory e 

Urry (orgs.), Social Relations and Spatial Structures, 1990 [1985], pp. 90-127. 
85 Cf. Sharon Zukin, Landscapes of Power, 1991. 
86 Cf. de Fortuna respectivamente op. cit., 1999, e “Culturas urbanas e espaços públicos: Sobre as 

cidades e a emergência de um novo paradigma sociológico”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 63, 
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Harvey e Soja, por sua vez, ajudam a conceituar as dinâmicas socioespaciais recentes 

do capitalismo pós-fordista; Lefebvre, a apreender o espaço como produto social, 

sendo que este autor inspira também certa geografia do cotidiano urbano87. Já o 

Lefebvre do uso historicamente contraditório do espaço tem conduzido a abordagens 

sobre a coexistência de tempos históricos diversos nas ruas do passado e do 

presente88.  

Certeau, enfim, tem influenciado estudos antropológicos e sociológicos dos 

usos de lugares no contexto da chamada globalização. Na França, o "não-lugar" e a 

"prática do espaço" ajudaram a ressaltar as relações sociais solitárias ali89. Na Grã-

Bretanha, a diferenciação entre “táticas” e “estratégias” das caminhadas têm permitido 

discernir práticas de mobilidade90. No Brasil, acoplar essa díade ao par “paisagem”-

“vernacular”, de Zukin, fez notar, em “contra-usos” de ruas "enobrecidas", sentidos 

políticos (re)criadores da rua como espaço público91.  

Em tais orientações, os usos da rua são indissociáveis dos processos 

socioeconômicos e políticos mais amplos que também os constituem. A marca dessa 

equação dialética é o imponderável de conflitos sociais que se insinuam pela 

mediação dos mais fugazes gestos, posturas e interações, nas ruas. 

 

O que as descrições e interpretações revelam 

 

 Gestadas a partir da interlocução de autores diversos com perspectivas 

metodológicas que se consolidaram no pensamento social sobre a vida urbana a partir 

de finais do século XIX, as descrições e interpretações aqui apresentadas revelam a 

existência efetiva, nos estudos urbanos, de um longo debate intelectual sobre os "usos 

da rua". E isso embora se trate de um debate fragmentado e, não raro, tácito.  

 A persistência temporal de descrições mais ou menos etnográficas daquilo que 

chamei de comportamentos corporais e de formas de sociabilidade nas ruas fornece 

aos estudiosos uma pletora de dados empíricos passíveis de alimentar de modo 

diversificado as interpretações sobre os usos desses lugares públicos. Mas apenas 
                                                                                                                                          

2002, pp. 123-148; de Antonio A. Arantes respectivamente “A guerra dos lugares” em Fortuna (org.), 
Cidade, Cultura e Globalização, [1997] 2001, pp. 259-270, e Paisagens Paulistanas, 2000; e Rogerio P. 
Leite, Contra-Usos da Cidade, 2004.  

87 Cf. Ana F. A. Carlos, Espaço-Tempo na Vida Cotidiana da Metrópole, 2001; Odette Seabra, “Territoires 
de l’usage: quotidien et mode de vie”, La somme et le reste, 10, 2007, pp. 10-25. 

88 Cf. de José de S. Martins respectivamente Subúrbio, 1992, e op. cit., 2008a; de Fraya Frehse op. cit., 
2004, e op. cit., 2005.  

89 Cf. Marc Augé, Não-Lugares, [1992] 1994.  
90 Cf. Urry, op. cit., 2007. 
91 Cf. Leite, op. cit., 2004. 
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tais dados não asseguram um debate. Para tanto, é necessário perseguir interesses 

teóricos e metodológicos mais profundos em relação a usos aparentemente 

superficiais – já que próprios das ruas, que, na modernidade, são lugares socialmente 

valorizados como de passagem fugaz. É nesse contexto que ganham relevância as 

interpretações – e suas respectivas chaves analíticas.  

 Contempladas em conjunto, estas revelam vertentes metodológicas cruciais do 

pensamento social no século XX. Na chave interacional, cabe destaque às 

abordagens de cunho fenomenológico, centradas nas relações de sentido aparente 

que estão implícitas em comportamentos corporais e relacionamentos sociais. Já a 

acepção funcional de "uso" é indissociável de perspectivas de visada funcionalista, 

atentas à relação desses mesmos comportamentos e formas de sociabilidade com 

funções urbanas definidas a priori. Enfim, a preocupação de interpretar os usos da rua 

referenciando-se por processos histórico-sociais e/ou políticos amplos perpassa 

abordagens norteadas pela dialética – em meio às conotações diversas do termo na 

sociologia92. 

 Marcadas por tais especificidades de cunho metodológico, as chaves analíticas 

remetem a dimensões dos comportamentos corporais e das interações sociais nas 

ruas que são inconfundíveis entre si, por complementares que sejam. Refiro-me às 

situações em que os usos ocorrem, nas ruas, a suas funções, aos contextos em que 

se inserem. Mas, além de atributos dos usos, os recortes analíticos revelam usuários 

específicos. O enfoque interacional ressalta transeuntes e multidões. Se também o 

enfoque funcional abre espaço para tais tipos urbanos, ele engloba outros ainda, cujos 

usos da rua não estão entre os “principais” de Jacobs. Já as abordagens contextuais 

contemplam os usuários a partir de suas relações com outros. E eis que entram em 

cena conflito e poder. 

 Assim, os usos da rua são libertados de sua suposta insignificância teórica. 

Eles viabilizam reflexões sobre as implicações sociais, culturais e políticas de 

comportamentos corporais e de interações sociais que, por se darem nas ruas, podem 

parecer, à primeira vista, inexpressivos.  

Traçada aqui uma primeira genealogia desse debate, seria possível averiguar 

como nele se inserem as investigações descritivas existentes sobre os usos da rua. 

Ou rastrear os vínculos teóricos entre as três perspectivas interpretativas, e com 

noções de uso que não têm sido aplicadas especificamente às ruas: "usos do solo" 

                                                
92 Cf. Georges Gurvitch, Dialectique et sociologie, 1962.  
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urbano, “usos sociais”, “usos do espaço”, “usos dos prazeres”93. São pretextos para 

outro texto...  

O que há, sim, como explicitar aqui, por fim, à luz das descrições e 

interpretações, é o substrato empírico comum sobre o qual repousa a possibilidade 

desse debate sobre os usos da rua. Trata-se do corpo. É ele que se move, que 

interage, que atua na rua, cumprindo ou não funções, produto e produtor de contexto. 

Subjaz, assim, às diferentes abordagens dos usos da rua. Mesmo que nem todos os 

autores se deem conta disso. 

 É um detalhe que nos lembra que descrever e/ou interpretar usos da rua é 

sensibilizar-se com o cotidiano no mundo moderno. É através de corpos que se 

movimentam, entre outros, pela rua, referência espacial crucial da vida cotidiana com 

a modernidade, que o cotidiano se faz. 

Provavelmente se situe nesse tempo e espaço - prenhe de contradições que 

nos transcendem, e que, ao mesmo tempo, só então e ali se expõem com toda a 

dramaticidade - aquilo que une, à revelia, os diferentes estudiosos dos usos da rua, no 

passado e no presente, nos quatro cantos do mundo. Refiro-me ao nosso fascínio, 

sempre revigorado, pelas relações, sempre vigorosas, que o homem comum 

estabelece com esse lugar público através de seu corpo, e de seus vínculos com 

outros homens ali. 

                                                
93 Cf. nesse sentido respectivamente os trabalhos pioneiros de Ernest W. Burgess "The Growth of the 

City" em Park e Burgess (orgs.), The City [1925] 1967, pp. 47-62; de Pierre Bourdieu (org.) Un art 
moyen, 1965, e “Efeitos de lugar”, em Bourdieu (org.), A Miséria do Mundo, [1991] 2003, pp. 159-165; 
de Anthony Giddens A Constituição da Sociedade, [1984] 2003; e de Michel Foucault História da 
Sexualidade, vol. 2, [1984] 1998.  
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6  

Troca de olhares: 

A sociologia urbana alemã de um ponto de vista brasileiro * 

 

 O objetivo desta reflexão ensaística de natureza antropológica é evidenciar três 

características metodológicas que, a meu ver, distinguem a pesquisa sociológica de 

língua alemã sobre cidades, a chamada sociologia urbana alemã, em certo cenário 

acadêmico internacional recente. Para tanto, parto do pressuposto de que, como bem 

sintetizou o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes há muitas décadas, método diz 

respeito às “operações intelectuais, realizadas pelo sujeito-investigador ainda na fase 

da observação propriamente dita”. Assim, interessa demonstrar que três 

características da sociologia urbana alemã contemporânea referentes às operações 

lógicas adotadas por seus pesquisadores para explanar atributos socioespaciais 

empiricamente dados de urbes alemãs pequenas, médias ou grandes, particularizam a 

subdisciplina em relação a debates análogos vigentes respectivamente no Brasil (e na 

América Latina em geral), na França e no mundo anglo-americano, em meio à atual 

economia globalizada.  

 De fato, importam aqui operações lógicas definidas. Minha referência de fundo 

é a distinção de Fernandes entre “método de investigação” e “método de 

interpretação”: o primeiro diz respeito à coleta de informações empíricas para a 

construção de dados e o segundo, ao desenvolvimento de inferências sobre a 

realidade empírica que viabilizem a sua compreensão1. Atentarei em especial para as 

vias de “exploração”, pelos sociólogos urbanos alemães dos últimos vinte anos, da 

“indução amplificadora” em prol da “explanação sintética e generalizadora” de 

atributos socioespaciais das cidades alemãs desse período2.  

Como espero demonstrar, a adoção de tais métodos de interpretação nessa 

sociologia se dá de três modos passíveis de serem assumidos como especificidades. 

Basta lembrar que, em termos metodológicos, especificidades necessariamente 

pressupõem uma totalidade3 e, portanto, também uma perspectiva, um ponto de vista 

a partir do qual uma data totalidade é assumida como parâmetro cognitivo para a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Versão traduzida e revista de Fraya Frehse, “Blickwechsel: Zur deutschen Stadtsoziologie aus 

brasilianischer Perspektive” palestra no Colóquio “Blickwechsel: Zur deutschen Stadtsoziologie aus 
brasilianischer Perspektive” do Centro Georg Simmel de Pesquisa Metropolitana da Humboldt-
Universität zu Berlin em 9.12.2010, 2010a. 

1 Cf. Florestan Fernandes, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, 1959, pp. 13-14.  
2 Idem, pp. 13-14 e 32. 
3 Cf. respectivamente Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, p. 430, e Petra Gehring, 

“Was heißt Eigenlogik? Zu einem Paradigmenwechsel für die Stadtforschung”, em Berking e Löw 
(orgs.), Die Eigenlogik der Städte, 2008, p. 154. 
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apreensão de especificidades. Como totalidade assumo aqui a sociologia que, nas 

duas últimas décadas dos atuais tempos de globalização, tem se preocupado em 

termos conceituais com a cidade (e as cidades) inclusive em berços históricos outros, 

não alemães, da disciplina, em especial em determinados nichos dos cenários anglo-

americano, francês e brasileiro com os quais tenho tido mais contato investigativo nos 

últimos anos.  

 Com efeito, a minha perspectiva nesse sentido é antropologicamente bem 

circunscrita. Falo de ponto de vista brasileiro porque a minha apreensão das 

abordagens conceituais da sociologia urbana alemã está impregnada de uma 

“consciência comparativa” particular. Refiro-me à constatação da antropóloga Laura 

Nader de que “as pessoas frequentemente não têm consciência do fato de fazerem 

comparações, embora o pensamento comparativo provavelmente seja universal. Em 

observações de viagem a comparação é às vezes implícita, outras explícita, 

dependendo do respectivo contexto. Mas ela sempre integra o substrato da 

observação“4. No meu caso, a consciência comparativa se encontra marcada 

simultaneamente por no mínimo três aspectos: de um lado, por minha formação 

profissional e atuação intelectual e acadêmica como antropóloga e socióloga dedicada 

à cidade no Brasil; de outro lado, por minhas ligações biográficas com a Alemanha 

(meus avós e em parte bisavós imigraram para o Brasil no início do século XX); enfim, 

por minha atual experiência investigativa de quase um ano em Berlim no âmbito de um 

pós-doutorado voltado justamente a inquirir os fundamentos teóricos e metodológicos 

da sociologia urbana alemã das últimas seis décadas5.  

 Por tudo isso, não surpreende que eu qualifique a reflexão aqui pretendida 

como ensaística e antropológica. De fato, só o que tenho como fazer no atual 

momento de minha pesquisa “alemã” é ensaiar respostas acerca dos métodos de 

interpretação adotados pelos representantes dessa área de conhecimento na 

Alemanha; e são respostas forjadas no estranhamento de natureza sociocultural 

dessa mesma tradição à luz da consciência comparativa de minhas próprias, no Brasil 

de onde venho.  

 Com esse intuito, minha palestra aqui se estruturará em quatro etapas. Em um 

primeiro momento, aprofundarei ao menos a dimensão investigativa do ponto de vista 

brasileiro aqui em jogo, a fim de evidenciar o porquê do objetivo desta reflexão. Na 

seção subsequente será possível apresentar cinco características metodológicas de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Cf. Laura Nader, “Comparative Consciousness”, em Borofsky (org.), Assessing Cultural Anthropology, 

1994, p. 89. 
5 Cf. a respeito Fraya Frehse, “Zur Konzeptualisierung der brasilianischen Großstädte: Beiträge der 

deutschen Stadtsoziologie“, projeto de pesquisa de pós-doutorado na Alexander von Humboldt 
Foundation, 2010b (mimeo). 
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natureza interpretativa da sociologia urbana alemã dos últimos vinte anos, das quais 

três serão explanadas com mais vagar num terceiro momento de minha exposição. 

Assim se elucidará o que faz delas especificidades do cenário alemão recente, em 

certo debate acadêmico internacional. Na conclusão, terei então como sintetizar 

alguns desafios metodológicos que reconheço no debate alemão atual, e apontar o 

que o torna especial para a pesquisa urbana brasileira, quando o assunto são 

características socioespaciais das grandes cidades do país. 

 

Pano de fundo investigativo 

 

O meu interesse pelos métodos de interpretação da sociologia urbana alemã 

emergiu do andamento de projeto de pesquisa mais abrangente que venho levando 

adiante no Brasil acerca da seguinte questão: Que características socioespaciais de 

São Paulo neste início de século XXI se desvelam sociologicamente com base nas 

regras de comportamento corporal e de interação social implícitas nos usos cotidianos 

dos lugares públicos do centro dessa metrópole atualmente?6 Entendo características 

socioespaciais em termos da concepção dialética de Henri Lefebvre acerca do 

espaço, tal como ele a detalhou em La production de l’espace7. O espaço é um 

“conjunto de relações”, produto social que interfere simultaneamente na produção da 

vida em suas dimensões econômica e social, e que portanto medeia entre a produção 

e a reprodução, a história e o cotidiano8. Portanto as relações sociais, essas 

“abstrações concretas” só “existem” realmente “no e através do espaço” (ao mesmo 

tempo)9. 

Levantar bibliografia sociológica brasileira para tal investigação, e aprofundá-la 

em uma revisão bibliográfica produzida em conjunto com um colega brasileiro10, me 

fez reconhecer uma característica metodológica definida do debate acadêmico local, 

quando se trata de conceituar características socioespaciais das cidades e/ou 

metrópoles brasileiras. A diversidade empírica e as sutilezas investigativas que 

imbuem tais estudos vão, em alguns casos, de mãos dadas com uma prática de 

conceituação que acarreta combinar de maneira instantânea e acrítica, em termos 

metodológicos, noções estrangeiras relativas à chamada cidade global, fragmentada 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Cf. Fraya Frehse, “A metrópole dos usuários das ruas do centro de São Paulo”, projeto de pesquisa no 

Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, 2006.  
7 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000.  
8 Idem, p. xx.  
9 Idem, p. 465. 
10 Cf. Fraya Frehse e Rogerio P. Leite, “Espaço urbano no Brasil”, em Martins (org.), Horizontes das 

Ciências Sociais: Sociologia, 2010, pp. 203-251. 
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ou pós-moderna para a compreensão do espaço urbano no Brasil11. Assim, não raro 

características socioespaciais das metrópoles brasileiras aparecem nos estudos, em 

termos interpretativos, como meras variações de processos transnacionais. E 

diferenças empiricamente existentes entre as cidades brasileiras e urbes como Nova 

York ou Los Angeles, Londres ou Paris terminam subjugadas conceitualmente às 

semelhanças entre as diversas metrópoles, em meio à atual globalização econômica e 

aos discursos científicos que a acompanham e legitimam. Em suma, a questão das 

diferenças desaparece silenciosamente da agenda cognitiva da sociologia brasileira 

dedicada às cidades e/ou metrópoles do país.  

 Essas constatações me conduziram à elaboração de um projeto de pesquisa 

de pós-doutorado que se propõe a avaliar criticamente eventuais contribuições 

conceituais e investigativas de natureza metodológica da tradição sociológica alemã a 

modos de conceituar em particular metrópoles brasileiras contemporâneas como São 

Paulo. A hipótese é de que tais potencialidades podem ser encontradas em 

abordagens que tal vertente disciplinar tem desenvolvido a partir do final da Segunda 

Guerra Mundial acerca dos seguintes problemas: 1) O que é a cidade como objeto de 

conhecimento da sociologia?; 2) Quais as especificidades da “cidade moderna” e 

(mais recentemente) “europeia”?; 3) Como tratar o espaço em termos sociológicos? 

 A apreensão documental e a análise da literatura especializada 

correspondente em Berlim e em Darmstadt, ao longo de 2010, me possibilitaram não 

apenas uma interlocução intelectualmente enriquecedora com as abordagens 

conceituais da sociologia urbana alemã, em prol de minha questão de pesquisa. Elas 

Instigaram também a minha consciência comparativa a buscar eventuais 

especificidades que caracterizam a sociologia urbana alemã no debate sociológico 

urbano internacional dos últimos vinte anos.  

Daí a minha escolha heurística pela totalidade de referência anteriormente 

mencionada, daí este ensaio e, a partir de agora, a minha aproximação em relação a 

algumas respostas. E à minha resposta.  

 

Características metodológicas da sociologia urbana alemã 

 

 Pelo que pude perceber, desde o final dos anos 1960 não faltam no cenário 

acadêmico de língua alemã avaliações de conjunto sobre a trajetória da sociologia 

urbana nativa12. Isso ao lado da emergência episódica, que na verdade já vem do final 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Idem, p. 220. 
12 Cf. de Ulfert Herlyn respectivamente “Notizen zur stadtsoziologischen Literatur der 60er Jahre”, em 

Bahrdt, Die moderne Groβstadt, 1969, pp. 153-172, “Notizen zur stadtsoziologischen Literatur der 70er 
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da Segunda Guerra Mundial, de concepções renovadas acerca daqueles que 

deveriam ser os objetos investigativos privilegiados de uma sociologia dedicada à vida 

urbana: do tratamento sociológico da comunidade local (Gemeinde) e da “cidade 

grande”, nos anos 1950, ao espaço e à lógica intrínseca das cidades (no plural) 

sobretudo na última década, passando pelo planejamento urbano, pelas relações 

entre comportamento social e espaço, e pela urbanização capitalista, com seus 

padrões socioespaciais de segregação mais ou menos distantes da “cidade europeia” 

e sua “urbanidade”13.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jahre“, Archiv für Kommunalwissenschaften, 19, 1980, pp. 93-112, “Der Beitrag der Stadtsoziologie: Ein 
Rückblick auf die Forschungsentwicklung”, em Hesse (org.), Kommunalwissenschaften in der 
Bundesrepublik Deutschland, 1989, pp. 359-385, e “Stadt- und Regionalsoziologie”, em Korte e 
Schäfers (orgs.), Einführung in die speziellen Soziologien, 1993, pp. 245-263; de Hermann Korte 
“Soziologie der Stadt – Entwicklungen und Perspectiven”, em Korte, Bauer, Riege, Korfmacher, Gude, 
Brake e Gerlach, Soziologie der Stadt [1972] 1974, pp. 9-37, e Stadtsoziologie, 1986; de Hartmut 
Häußermann e Walter Siebel respectivamente “Krise der Stadt. Thesen zur Soziologie der Stadt”, 
Leviathan, 6, 1978, pp. 484-500, “Gemeinde- und Stadtsoziologie” em Kerber e Schmieder (orgs.), 
Spezielle Soziologien, 1994, pp. 363-387, e Stadtsoziologie, 2004; Bernd Hamm, “Thesen zur 
Soziologie der Stadt – ein Ausweg aus der Banalität”, Leviathan, 8, 1980, pp. 265-272; Hamm e Ingo 
Neumann, Siedlungs-, Umwelt- und Planungssoziologie, 1996; de Bernhard Schäfers respectivamente 
“Stadt- und Regionalsoziologie: Ausgewählte neuere Ansätze”, em Hesse (org.), 
Kommunalwissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland, 1989, pp. 387-407, e Stadtsoziologie, 
2006; Karl M. Schmals, “Soziologie der Stadt”, em Schmals (org.), Stadt und Gesellschaft, 1983, pp. 11- 
113; Walter Siebel, “Vorwort zur deutschen Ausgabe” em Saunders, Soziologie der Stadt, 1987, pp. 9-
13. de Jürgen Friedrichs respectivamente “Stadtsoziologie – wohin?”, Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie, Separata 29, 1988, pp. 7-17, Stadtsoziologie, 1995, e  “Thesen zur 
Stadtsoziologie“,Nachrichtenblatt zur Stadt- und Regionalsoziologie, 7, 2005, pp. 9-16; de Thomas 
Krämer-Badoni respectivamente “Die Stadt als sozialwissenschaftlicher Gegenstand”, em Häußermann 
(org), Stadt und Raum: soziologische Analysen, 1991, pp. 1-29, “Die Stadtsoziologie Ende der 90er 
Jahre”, Soziologische Revue, 22, 1999, pp. 413-422; de Hartmut Häußermann respectivamente “Das 
Erkenntnisinteresse von Gemeindestudien. Zur De- und Rethematisierung lokaler und regionaler Kultur”, 
em Derlien, Gerhardt e Scharpf (orgs.), Systemrationalität und Partialinteresse, 1994, pp. 223-245, e 
“Die Stadt und die Stadtsoziologie. Urbane Lebensweise und die Integration des Fremden”, Berliner 
Journal für Soziologie, 1, 1995, pp. 89-98; de Jens S. Dangschat respectivamente “Stadtsoziologie - 
empirische Anwendung soziologischer Theorie oder Hilfswissenschaft für Planung?”, em Meyer e Schulze 
(orgs.), Ein Puzzle, das nie aufgeht, 1994, pp. 227-242, e “Thesen zur Stadt- und Regionalsoziologie”, 
Nachrichtenblatt zur Stadt- und Regionalsoziologie, 7, 2005, pp. 27-39; Frank Eckardt, Soziologie der 
Stadt, 2004; de Helmuth Berking e Martina Löw (orgs.) respectivamente Die Wirklichkeit der Städte, 
2005a, e Die Eigenlogik der Städte, 2008b; Harmut Häußermann e Jan Kemper, “Die soziologische 
theoretisierung der Stadt und die ‘New Urban Sociology”, em Berking e Löw (org.), Die Wirklichkeit der 
Städte, 2005, pp. 25-53; Marianne Rodenstein, “Die Eigenart der Städte. Frankfurt und Hamburg im 
Vergleich”, em Berking e Löw (orgs.), Die Eigenlogik der Städte, 2008, pp. 261-312; Martina Löw, 
Soziologie der Städte, 2009.  

13 Cf. de Elisabeth Pfeil respectivamente Großstadtforschung, [1950] 1972, e “Soziologie der Großstadt”, 
em Gehlen e Schelsky (orgs.), Soziologie, 1955, pp. 228-255; de René König respectivamente 
“Soziologie der Gemeinde”, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Separata 1, 1956, e 
Grundformen der Gesellschaft: Die Gemeinde, 1958; Rainer Mackense, Johannes Paplekas, Elisabeth 
Pfeil, Wolfgang Schütte e Lucius Burckhardt, Daseinsformen der Großstadt: Typische Formen sozialer 
Existenz in Stadtmitte, Vorstadt und Gürtel der industriellen Großstadt, 1959; Hans P. Bahrdt, Die 
moderne Großstadt, [1961] 1969; Hans Oswald, Die überschätzte Stadt: ein Beitrag der 
Gemeindesoziologie zum Städtebau; Hermann Korte, Eckart Bauer, Marlo Riege, Jochen Korfmacher, 
Sigmar Gude, Klaus Brake e Ulla Gerlach, Soziologie der Stadt, [1972] 1974; Bernd Hamm e Peter 
Atteslander (orgs.), Materialien zur Siedlungssoziologie, 1974; de Friedrichs respectivamente op. cit., 
1977, e op. cit., 1995; de Häußermann e Siebel “Krise der Stadt. Thesen zur Soziologie der Stadt”. 
1978, e Neue Urbanität, 1987; de Detlev Ipsen respectivamente Raumbilder: Kultur und Ökonomie 
räumlicher Entwicklung, 1997, e “Von der Stadt- und Regionalsoziologie zu einer Soziologie des 
Raumes?”, Soziologische Revue, Separata 5, 2000, pp. 279-290; de Berking e Löw respectivamente 
“Wenn New York nicht Wanne-Eickel ist... Über Städte als Wissensobjekt der Soziologie”, em Berking e 
Löw (orgs.), Die Wirklichkeit der Städte, 2005b, pp. 9-22, e “Einleitung” em Berking e Löw (orgs.), Die 
Eigenlogik der Städte, 2008b, pp. 7-14; Löw, op. cit., 2009.  
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 Apesar de as revisões bibliográficas serem muitas, são poucas e recentes as 

tentativas nativas de estranhamento metodológico dos rumos do debate que se 

estabeleceu no cenário acadêmico alemão depois de 194514. O mais comum até os 

anos 2000 foi com efeito associar instantaneamente os desenvolvimentos conceituais 

no cenário de língua alemã às ênfases metodológicas da pesquisa sociológica urbana 

produzida no cenário anglo-americano.  

Menos do que aqui me arriscar em eventuais motivações acadêmico-

institucionais para tal conjuntura – algo que especialistas nativos têm como fazer de 

modo bem mais preciso do que eu -, gostaria de sintetizar as características 

metodológicas da sociologia urbana alemã dos últimos vinte anos que as revisões 

bibliográficas deixam entrever. Trata-se de uma linhagem de pesquisas que aborda 

investigativa e conceitualmente dois problemas:  

1) o quanto os processos socioespaciais que acompanham a dinâmica de 

globalização contemporânea pós-fordista, a consolidação da União Europeia e 

a reunificação alemã colocam em xeque a aplicação do modelo conceitual da 

“cidade europeia” com seu padrão de “urbanidade”, que alguns sociólogos 

identificam empiricamente na realidade urbana alemã;  

2) o quanto a categoria de espaço constitui um objeto de conhecimento 

sociológico-urbano passível de contribuir para uma definição mais precisa das 

tarefas cognitivas da subdisciplina. 

Ambos os problemas de pesquisa têm repercutido no debate sobre os métodos 

tanto de investigação quanto de interpretação. De fato, ao lado da duradoura 

discussão sobre a pertinência ou não de técnicas quantitativas e qualitativas de coleta 

de dados (e que não é exclusiva do cenário alemão) 15, reiniciou-se de modo renovado 

o debate metodológico em torno do “espaço”: Como será que o fato de se incorporar 

nas conceituações das cidades a dimensão espacial das relações sociais interfere em 

sua compreensão sociológica16? As ciências humanas alemãs tinham colocado tal 

discussão entre parênteses desde o Terceiro Reich, que fez do uso ideológico da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Cf. a respeito Nachrichtenblatt zur Stadt- und Regionalsoziologie, 2005; Friedrichs, “Thesen zur 

Stadtsoziologie”, 2005; Dangschat, “Thesen zur Stadt- und Regionalsoziologie”, 2005; Martina Löw, op. 
cit., 2009; Christine Hannemann e Tobias Mettenberger, “Die europäische und die amerikanische Stadt: 
Zur Funktion einer konzeptionell orientierten Dualität”, 2010.  

15 Cf. Friedrichs, op. cit.,  2005; Dangschat, “Thesen zur Stadt- und Regionalsoziologie”, 2005. 
16 Cf. Gabriele Sturm, Wege zum Raum: Methodologische Annäherungen an ein Basiskonzept 

raumbezogener Wissenschaften, 2000; Martina Löw, Raumsoziologie, 2001; Marlo Riege e Herbert 
Schubert (orgs.), Sozialraumanalyse, 2002; Löw, op. cit., 2009; Martina Löw, Peter Noller e Sabine Süß 
(orgs.), Typisch Darmstadt, 2010.  
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noção de espaço (“Raum”) um poderoso instrumento de legitimação de expansionismo 

geopolítico17. 

O meu próprio contato com a literatura sociológica sobre os temas “cidade”, 

“cidade moderna” e, mais recentemente, “cidade europeia”, além de “espaço” que veio 

a público a partir do final da Segunda Guerra Mundial, me permitiu confirmar ambas as 

constatações, que perpassam as revisões bibliográficas anteriormente referenciadas. 

Porém esse contato viabilizou mais. Foi possível reconhecer justamente outras três 

características metodológicas da sociologia urbana alemã das últimas duas décadas, 

por referência a modos de interpretar sociologicamente características socioespaciais 

das cidades na Alemanha: 

1) ela privilegia de modo recorrente a história do próprio pensamento 

sociológico alemão;  

2) ela recorre a noções de espaço urbano forjadas em representações 

específicas da realidade empírica das cidades alemãs;  

3) ela recorre a concepções sociológicas de espaço dotadas daquilo que, em 

outro momento, denominei densidade metodológica acentuada18: isto é, tais noções 

evidenciam métodos de interpretação explicitamente tributários de paradigmas 

conceituais definidos do pensamento sociológico. 

As fontes documentais que me conduziram aos três aspectos são peculiares. 

Na bibliografia preocupada em conceituar “cidade”, aprofundei-me em particular nas 

discussões sobre a noção de comunidade local (nos anos 1950), sobre a sociologia 

urbana como subdisciplina (entre os anos 1960 e 2000) e sobre a cidade como objeto 

de conhecimento da sociologia (dos anos 1950 aos anos 2000). Já em relação aos 

debates sobre a “cidade moderna” e, mais recentemente, “europeia” como objetos de 

conhecimento sociológico, concentrei-me em estudos acerca da noção de urbanidade 

(entre os anos 1960 e 2000) e em tipificações de cidade relativas aos modelos da 

cidade moderna e europeia (entre os anos 1960 e 2000). Enfim, quanto ao espaço 

como objeto de conhecimento sociológico privilegiei as discussões teóricas sobre tal 

noção (entre os anos 1960 e 2000), inclusive em sua relação com a desigualdade 

social. 

No intuito de fundamentar empiricamente, nos limites desta exposição, as três 

características relativas a métodos de interpretação da sociologia urbana alemã, e de 

evidenciar o que me leva a concebê-las como especificidades à luz de certo cenário 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Cf. Werner Köster, Die Rede über den “Raum”, 2002; Markus Schroer, Räume, Orte, Grenzen, 2006, 

17-19. 
18 Cf. Fraya Frehse, “A Recent Sociological Utopia of Urban Space in Brazil”, Iberoamericana, 45, 2012a, 

p. 108. 



 

	   176 

sociológico internacional, um ponto de partida apropriado, por seu potencial de 

síntese, é esboçar em linhas gerais a trajetória metodológica de natureza conceitual 

do debate sociológico alemão sobre cidades a partir do final da Segunda Guerra 

Mundial. Mas isso com o olhar atento a como os sociólogos identificam os objetos de 

tal campo de conhecimento. Com efeito, o que varia, dependendo do momento, é a 

rubrica utilizada para nomear tal “subdisciplina” (Teildisziplin): nos anos 1940, 

“sociologia da comunidade local”, na década de 1950 “sociologia da cidade grande”, 

sedo que nos anos 1960 adentra o léxico, ao lado da “sociologia do planejamento 

urbano” e “do urbanismo”, a rubrica “sociologia urbana” (Stadtsoziologie) vigente até 

hoje. Por detrás dessa pletora de rótulos se escondem objetos abordados por ângulos 

metodológicos específicos. Nos anos 1940 e 1950, a atenção conceitual de natureza 

(estrutural-)funcionalista se concentrou na comunidade local, mas sem descurar da 

“cidade grande (industrial)“. Já nos anos 1960 passaram a interessar as interações 

entre as chamadas esferas pública e privada na “cidade grande moderna”, referência 

metodológica essa que favoreceu o desenvolvimento de uma sociologia do 

planejamento urbano e do urbanismo. 

Na década de 1970, por sua vez, entraram em cena tanto abordagens 

denominadas “socioecológicas”, inspiradas na ecologia humana da Escola de 

Chicago, quanto as “neomarxistas” de orientação castellsiana. Assim, a atenção 

conceitual passou a voltar-se, de um lado, para as relações entre espaço e 

comportamento social e, de outro, para os processos socioeconômicos e 

sociopolíticos ligados à urbanização capitalista. Cada uma das correntes investigativas 

lidou de maneira diversa com as transformações socioespaciais em curso na então 

ainda Alemanha Ocidental a partir daquela década, na esteira de uma globalização 

econômica cada vez mais acelerada. As evidentes diferenças teóricas e 

metodológicas entre ambas as vertentes não impediram que alguns temas fossem 

trabalhados em conjunto: assim, por exemplo, o chamado declínio Norte-Sul (Nord-

Süd-Gefälle, a consolidação do Sul rico e do Norte pobre dentro do próprio país), a 

“suburbanização” crescente e a segregação social e espacial nas cidades alemãs. 

Desde então, os objetos de conhecimento privilegiados por cada uma das 

correntes permanecem de forma duradoura na sociologia urbana local; e a perspectiva 

simultaneamente socioeconômica e sociopolítica dos neomarxistas tem especial 

proatividade, na agenda investigativa. Ademais, vale assinalar que dentre os objetos 

empíricos privilegiados de modo recorrente nos últimos trinta anos se encontram a 

“urbanidade”, as “cidades que encolhem” (em inglês shrinking cities), a “cidade 

europeia”, noções que Hartmut Häußermann e Walter Siebel detalharam de forma 

pioneira no final dos anos 1980.  



 

	   177 

Há que se ressaltar, contudo, que essa difusão de abordagens neomarxistas 

inspiradas na chamada new urban sociology foi acompanhada por mudanças 

conceituais significativas no tratamento do espaço. Se até o início da década de 1980 

a categoria era pouco questionada – essencialmente assumida como hiperônimo para 

os cenários territoriais empiricamente dados de investigação sociológica (o distrito, o 

bairro, o subúrbio, a cidade) –, a partir de então é possível divisar, primeiramente em 

ritmo pontual, e desde 2000 de modo bastante intenso, reflexões que, além de 

salientarem o caráter socialmente construído do espaço (sobretudo em termos 

giddensianos e bourdieusianos19), elucidam conceitualmente as implicações 

metodológicas desse reconhecimento para a sociologia urbana. 

Tais discussões repercutiram tanto na vertente socioecológica quanto na 

neomarxista. Basta contemplar a quantidade de avaliações críticas da relevância 

teórica e metodológica do espaço para a sociologia urbana que vieram a público 

desde o início do século XXI. Embora algumas pesquisas empíricas mais recentes 

continuem ignorando essa discussão de natureza metodológica – pelo que pude 

constatar pessoalmente nos grupos de trabalho da Seção “Sociologia urbana e 

regional” que tiveram lugar no congresso da Sociedade Alemã de Sociologia de 201020 

–, a sociologia alemã atual vem sendo significativamente instigada por esse debate – 

o que a concorrência de público à mesa-redonda “A espacialidade do social: Teorias e 

análises espaciais, e o spatial turn”, no mesmo congresso, evidenciou com clareza. 

Sintetizada essa diacronia, fica mais fácil fundamentar as três características 

metodológicas anteriormente apontadas, e por que as reconheço como 

especificidades metodológicas da sociologia urbana alemã dos últimos vinte anos em 

certo cenário internacional.  

 

Entre a própria história, as próprias cidades e o espaço como noção 

teoricamente fundamentada 

 

Quanto ao primeiro ponto, as discussões das últimas duas décadas sobre 

“cidade”, “cidade europeia” e “espaço” deixam entrever um rol de releituras 

metodológicas alternativas de objetos de conhecimento cujas primeiras reflexões 

pertencem, em termos históricos, aos primórdios do pensamento sociológico na 

Alemanha. Essa postura fica especialmente evidente no debate sobre a noção de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Cf. respectivamente Anthony Giddens, Die Konstitution der Gesellschaft, [1984] 1988, e Pierre 

Bourdieu, “Physischer, sozialer und angeeigneter Raum”, em Wentz (org.), Stadt-Räume, [1991] 1991, 
pp. 25-34. 

20 Cf. a respeito o CD-Rom contido nos anais do 35. Congresso da Sociedade em Hans-Georg Soeffner, 
Transnationale Vergesellschaftungen, 2011, vol. 2.  
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urbanidade. Ele recupera a discussão alemã dos anos 1960 sobre o assunto no 

âmbito da chamada sociologia do urbanismo a fim de, com base nos alemães Georg 

Simmel, Louis Wirth e Hans Paul Bahrdt, além do norte-americano Robert E. Park, de 

forte influência simmeliana e weberiana, alçar “urbanidade” a referência metodológica 

paradigmática ou contrapontística para reflexões sobre o desenvolvimento urbano 

recente da Alemanha – antes e depois da Reunificação. Para os fins deste ensaio, não 

importa que tal mobilização metodológica seja justificada por meio de alusões a textos 

de Simmel e de Bahrdt nos quais o próprio termo nem aparece... Interessa que a 

lógica investigativa empregada se baseia, em termos conceituais, justamente em 

interlocução explícita com a própria tradição disciplinar. A exposição a meu ver mais 

acabada da ênfase paradigmática se encontra em Häußermann e/ou em Siebel21. Ela 

coexiste com estranhamentos críticos – e contrapontísticos - da noção de urbanidade, 

não faltando questionamentos sobre as origens normativas e mesmo ideológicas do 

termo22.  

Com efeito, assumida como referência metodológica mais ou menos criticada, 

“urbanidade” tem estimulado também a elaboração de tipologias urbanas que se 

distanciam mais ou menos, em termos empíricos, do modelo da cidade 

simultaneamente concêntrica e “que cresce”, e que fora decisiva tanto para Max 

Weber quanto, posteriormente, para os autores da chamada primeira Escola de 

Chicago. Refiro-me a tipos contrapontísticos como o da “cidade que encolhe”, que 

ingressou na agenda de políticas públicas e da sociologia urbana sobretudo ao longo 

da última década. Mas penso também em tipos alternativos como o da “cidade-

região“, cuja tematização é indissociável de processos historicamente já mais antigos, 

como a chamada suburbanização e o daí resultante desenvolvimento de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Cf. de Häußermann e Siebel respectivamente op. cit., 1987, e “Stadt und Urbanität”. Merkur, 51, 1997, 

pp. 293-307; de Häußermann e Siebel (orgs.), Festivalisierung der Stadtpolitik, 1993; de Häußermann 
respectivamente “Das Erkenntnisinteresse von Gemeindestudien. Zur De- und Rethematisierung lokaler 
und regionaler Kultur”, 1994, e “Die europäische Stadt”, Leviathan, 29 (4), 2001, pp. 237-255; e de 
Siebel respectivamente Was macht die Stadt urban? Zur Stadtkultur und Stadtentwicklung, 1994, “Ist 
Urbanität eine Utopie?”, Geographische Zeitschrift, 87 (2), 1999a, pp. 116-124, “Die Wiederentddeckung 
der Stadt. Anmerkung anläßlich der Neuauflage von Hans Paul Bahrdts Klassiker ‘Die moderne 
Großstadt’”, Archiv für Kommunalwissenschaften, 38 (1), 1999b, pp. 104-108, “Urbanität”, em 
Häußermann (org.), Großstadt, 2000, pp. 264-277, “Wesen und Zukunft der europäischen Stadt”, em 
Selle (org.), Was ist los mit den Öffentlichen Räumen?, 49, 2002, pp. 106-116. 

22 Cf. Clemens Zimmermann, Die Zeit der Metropolen, 1995; Walter Prigge, Urbanität und Intellektualität 
im 20. Jahrhundert, 1996; Heinrich Wefing, “Die neue Sehnsucht nach der Alten Stadt, oder Was ist 
Urbanität?”, Neue Rundschau, 2, 1998, pp. 82-98; Klaus Ronneberger, “Urban Sprawl und Ghetto. 
Einige Fallstricke des Amerikanisierungsdiskurses”, em Prigge (org.), Peripherie ist überall, 1999, pp. 
76-83; Dirk Schubert, “Mythos ‘Europäische Stadt‘. Zur erforderlichen Kontextualisierung eines 
umstrittenen begriffs”, Die Alte Stadt, 4, 2001, pp. 270-290; de Thomas Krämer-Badoni respectivamente 
“Urbanität und gesellschaftliche Integration”, Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften, 1, 2001, 
pp. 12-26, e “Die europäische Stadt und die alteuropäische Soziologie”, em Siebel (org.), Die 
europäische Stadt, 2004 pp. 433-444; Thomas Wüst, Urbanität, 2004; Katharina Manderscheid, 
“Urbanität im 21. Jahrhundert – Verfall oder Chance einer Lebensform? Eine soziologische 
Kontextualisierung“, em Baum (org.), Die Stadt in der Sozialen Arbeit, 2007, pp. 52-70. 
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“entrecidades” e “periferias”, para não mencionar a “regionalização”, mais recente e 

ligada à ebulição do chamado sistema de cidades na Europa já unificada. 

No intuito de fundamentar teoricamente a noção de urbanidade, é comum os 

respectivos autores incorporarem elementos dos modelos simmeliano e weberiano da 

“cidade moderna”. Já que, entretanto, a era atual é prenhe de crítica “pós-moderna” e 

de “modernização reflexiva”, o atributo “moderno” desaparece do debate. Privilegia-se, 

de um lado, o apenas aparentemente mais esclarecedor atributo “europeu”23, 

articulando assim o debate sobre a cidade contemporânea na região a um segundo, 

também vívido atualmente, acerca dos dilemas de “governança” na Europa unificada24. 

De outro lado, há quem recorra a adjetivos como “compacto”, “histórico”, “pré-

industrial”, “antigo”25. 

De modo análogo ao debate sobre a urbanidade, também a “cidade europeia” 

conta com críticos. Ressalta-se o seu caráter “mítico”26, e reclama-se do caráter 

simultaneamente “europeu-antigo” e “normativo” de uma sociologia baseada 

conceitualmente em tal noção27, prenhe de eurocentrismo28. Já bem recentemente 

houve quem detalhasse a lógica discursiva do modelo29. Entretanto, tal como a 

urbanidade, também a “cidade europeia” continua vigorosa na sociologia urbana 

alemã recente. 

O que importa para os fins desta exposição é que todas essas ênfases 

investigativas são indissociáveis de uma mesma preocupação metodológica, quando 

se trata de interpretar. Os autores recorrem à tradição conceitual da disciplina 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Cf. Hartmut Häußermann e Walter Siebel, “Soziale Integration und ethnische Schichtung – 

Zusammenhänge zwischen räumlicher und sozialer Integration. Gutachten für die Unabhängige 
Kommission ‘Zuwanderung‘”, parecer para a Comissão “Zuwanderung”, 2001, disponível em 
www.bmi.bund.de/Downloads/Haeussermann.pdf, acesso em 12.03.2010; de Siebel resepctivamente 
“Wesen und Zukunft der europäischen Stadt”, 2002, e op. cit., 2004; Dieter Hassenpflug, Die 
europäische Stadt: Mythos und Wirklichkeit, 2000; Hartmut Kaelble, “Die Besonderheiten der 
europäischen Stadt im 20. Jahrhundert“, Leviathan, 29.01.2001, pp. 256-274; Oliver Frey e Florian Koch 
(orgs.), Die Zukunft der europäischen Stadt, 2011a. 

24 Cf. entre outros Patrick Le Galès, European Cities: Social Conflicts and Governance, 2002.  
25 Cf. Heinrich Wefing, “Die neue Sehnsucht nach der Alten Stadt, oder Was ist Urbanität”, 1998; Jürgen 

Kocka, “Wider die Idealisierung der historischen Stadt“, em Mönninger (org.), Stadtgesellschaft, 1999, 
pp. 97-100; Martin Wentz (org.), Die kompakte Stadt, 2000.  

26 Cf. Herbert Schubert, “Mythos ‘Europäische Stadt‘. Zur erforderlichen Kontextualisierung eines 
umstrittenen begriffs”, 2001; Stephan Lanz, “Mythos europäische Stadt – Fallstricke aktueller 
Rettungsversuche“, em Bukow e Yldiz (orgs.), Der Umgang mit der Stadtgesellschaft, 2002, pp. 63-77; 
Eckardt Ribbeck, Die Welt wird Stadt, 2005; Martin Gegner, “A decadência da cidade europeia: 
tendência social ou repetição de uma figura retórica?”, Sociedade e Estado. [online], 21 (3), 2006, pp. 
753-770; Ignacio Farias e Susanne Stemmler. “Deconstructing ‘Metropolis’: Critical Reflections on a 
European Concept”, CMS Working Paper Series, 4, 2006; Friedrich Lenger e Klaus Tenfelde (orgs.), Die 
europäische Stadt im 20. Jahrhundert, 2006.  

27 Cf. Krämer-Badoni, “Die europäische Stadt und die alteuropäische Soziologie”, 2004.  
28 Cf. Berking e Löw, “Wenn New York nicht Wanne-Eikel ist...”, 2005. 
29 Cf. Hannemann e Mettenberger, “Die europäische und die amerikanische Stadt”, 2010.  
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sociológica na Alemanha. E isso mesmo que as noções sociológicas empregadas 

“estenografem” – para retomar a formulação bourdieusiana30 – métodos de 

interpretação baseados na articulação de conceitos de fundamentação teórica 

bastante diversificada. Em suma, sua densidade metodológica é restrita, para retomar 

um equacionamento que explanei com mais vagar em outro momento31.  

Essa lógica de uso dos métodos de interpretação reaparece ainda em um 

terceiro nicho de discussões. O enfrentamento sociológico do espaço nutre-se 

criativamente de debates que mobilizaram a sociologia alemã na virada do século XIX 

para o XX. Penso aqui não somente no Simmel dos ensaios intitulados 

respectivamente ”Sociologia do Espaço” e “Sobre projeções espaciais de formas 

sociais”, ambos de 1903, e “O espaço e o ordenamento espacial da sociedade”, de 

190832. Mas assinalo o protagonismo de Émile Durkheim, que passara dois anos na 

Alemanha antes de defender seu doutorado e mais tarde, já como pesquisador e 

professor universitário plenamente estabelecido na França, se posicionou 

explicitamente em relação à discussão sobre o espaço na geografia e em Simmel33.  

Embora atualmente não haja consenso na sociologia alemã sobre se a 

concepção de espaço de Simmel pode ou não ser considerada relativista, isto é, 

derivada de relações e representações humanas34, os autores não negam o papel 

pioneiro de sua abordagem para o debate alemão atual, no qual pontifica a concepção 

de espaço relacional: este como resultado das “relações entre seres humanos e bens 

sociais em lugares”35. Com efeito, a sociologia urbana alemã recente tampouco poupa 

críticas a essa proposição teórica e suas implicações metodológicas, aludindo 

respectivamente ao risco de des-sociologização da sociologia urbana36; ao 

supostamente diminuto rendimento interpretativo do novo paradigma37; à postulação 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Cf. Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, 1989, p. 27.  
31 Cf. Frehse, “A Recent Sociological Utopia of Urban Space in Brazil”, 2012a, p. 108.  
32 Cf. de Georg Simmel respectivamente “Soziologie des Raumes [1903]”, em Aufsätze und 

Abhandlungen 1901-1908, vol. 1, 1995a, pp. 132-183, “Über räumliche Projektionen socialer Formen 
[1903]”, em Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908, vol. 1, 1995b, pp. 201-220, e “Der Raum und die 
räumliche Ordnung der Gesellschaft [1908]”, em Soziologie, 1995, pp. 678-790. 

33 Cf. entre outros de Émile Durkheim respectivamente “Morphologie sociale [1897-1898]”, L’Année 
Sociologique, 2, 1899, pp. 520-532, e “[Resenha de] ‘Über raumliche projectionen socialer Formen [sic]’, 
de G. Simmel”, L’Année Sociologique, ano 7, 1902-1903, pp. 646-647. 

34 Cf., nesse sentido, por exemplo Löw, op. cit., 2001, pp. 60-63, e Markus Schroer, op. cit., 2006, pp. 62-
65.  

35 Cf. Löw, op. cit., 2001, pp. 156-157 e passim, e capítulo 16 desta sistematização crítica e coletânea de 
textos.  

36 Cf. de Häußermann respectivamente “Das Erkenntnisinteresse von Gemeindestudien. Zur De- und 
Rethematisierung lokaler und regionaler Kultur”, 1994, e “Sozialräumliche Struktur und der Prozeß der 
Ausgrenzung: Quartierseffekte”, Nachrichtenblatt zur Stadt- und Regionalsoziologie, 14 (1), 1999, pp. 7-
18. 

37 Cf. Franz Dröge, Ort und Raum, 2000; Friedrichs, “Thesen zur Stadtsoziologie“, 2005. 



 

	   181 

supostamente ali implícita de que o espaço seria independente do social38; enfim, ao 

risco de des-historicização da constituição da cidade e da região39. 

Por tudo isso, também os autores preocupados com o espaço contribuem 

involuntariamente para reforçar uma subdisciplina ativamente preocupada em inquirir 

a realidade urbana sem descurar, em termos metodológicos, de um diálogo conceitual 

crítico com as tradições do próprio campo de conhecimento ao qual pertence.  

O que permanece em aberto, a esta altura de minha argumentação, é se essa 

característica pode ser considerada uma especificidade metodológica da sociologia 

urbana alemã recente no contexto internacional. Dois contraexemplos pontuais me 

levam a sugerir que sim.  

Não somente no Brasil, mas na América Latina em geral há quem se ressinta 

atualmente de interlocução crítica com a própria tradição, quando o assunto é 

cidade40. Sobretudo porque até os anos 1970 um dos principais objetivos dos 

sociólogos latino-americanos foi conceituar as semelhanças empíricas das urbes da 

região, transpondo-as em interpretativos para teorias e políticas públicas com o auxílio 

da noção de “cidade latino-americana“41.  

 Se a decadência dessa tradição intelectual na América Latina é indissociável 

dos efeitos institucionais que as ditaduras militares tiveram sobre as ciências sociais 

na região, a parca interlocução com a própria tradição também aparece em certa 

pesquisa urbana recente de visada sociológica na França. Avaliações sobre a 

sociologie urbaine tal como a de Yves Grafmeyer42, por exemplo, localizam as origens 

da subdisciplina essencialmente na Escola de Chicago, enfrentando assim, a meu ver, 

de modo insuficiente o fato de que autores como Durkheim, Maurice Halbwachs e, 

mais tarde, Paul-Henry Chombart de Lauwe também se preocuparam intensamente 

em conceituar a dimensão espacial das relações sociais, em particular no mundo 

urbano43. 

 O que, a meu ver, torna o enfoque conceitual alemão sobre a própria tradição 

significativo, no âmbito da atual pesquisa sociológica urbana internacional aqui 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Cf. Rudolf Stichweh, “Raum und moderne Gesellschaft. Aspekte der sozialen Kontrolle des Raums”, em 

Krämer-Badoni e Kuhm (orgs.), Die Gesellschaft und ihr Raum, 2003, pp. 93-102. 
39 Cf. Thomas Krämer Badoni, “Die Gesellschaft und ihr Raum – kleines verwundertes Nachwort zu einem 

groβen Thema“, em Krämer-Badoni e Thomas Kuhm (orgs.), Die Gesellschaft und ihr Raum, 2003, pp. 
275-286. 

40 Cf. Frehse e Leite, op. cit., 2010, p. 235; Adrián Gorelik, “A produção da ‘cidade latino-americana’”, 
Tempo Social, 17 (1), 2005, pp.111-133. 

41 Idem, pp. 120-130.  
42 Cf. Yves Grafmeyer, Sociologie urbaine, 1994.  
43 Cf. Paul-Henry Chombart de Lauwe e Louis Couvreur, “La sociologie urbaine en France”, Current 

Sociology - Sociologie Urbaine, 4 (1), 195, pp. 9-14. 
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referenciada, é que tal interlocução criativa com “a prata da casa” transcorre na atual 

era de globalização, e da transnacionalização do trabalho científico que a acompanha. 

Isso, evidentemente, ao lado de um debate intenso sobre as abordagens 

internacionais dos respectivos objetos investigativos – sendo que nessa seara o 

contato com a literatura anglo-americana é bem mais intenso do que com publicações 

em outras línguas44. 

 Essa postura metodológica de natureza interpretativa acaba por unificar até 

mesmo perspectivas teóricas que se antagonizam explicitamente no debate 

sociológico alemão recente. Bastante evidente de tal conjuntura é, por exemplo, a 

discussão atualmente animada em torno da abordagem de visada praxeológica 

bourdieusiana acerca da “lógica intrínseca das cidades”. Seus autores justificam a 

proposição de que seria possível identificar empiricamente uma lógica intrínseca em 

cada cidade através de uma crítica à “sociologia urbana sem cidade” supostamente 

praticada sobretudo pelos neomarxistas filiados à new urban sociology, na Alemanha 

até então45. Os críticos, por sua vez, justificam sua contraposição à abordagem 

aludindo, entre outros, à suposta falta de sociologia (urbana) que a caracterizaria46. 

Em ambos os casos, as referências conceituais do debate provêm da tradição 

sociológica alemã.  

Se um mesmo denominador metodológico de natureza interpretativa se faz 

perceptível em abordagens teóricas fundamentalmente distintas, a situação é outra 

quando entra em jogo a segunda característica da sociologia urbana alemã recente 

que apresentei anteriormente. São em especial os estudos baseados no modelo da 

“cidade europeia” com base na noção de urbanidade, que privilegiam representações 

de espaço urbano forjadas na realidade empírica de cidades alemãs. Em Siebel, por 

exemplo, a quem aqui aludo por definir ambas as categorias de modo sintético, 

urbanidade como modo de vida urbano se particulariza respectivamente pela 

“presença de história”, por “uma outra relação com a natureza” e “um novo regime 

temporal”, além da “convivência com o espaço público”47. Já quando interessa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 A minha impressão é de que na sociologia urbana alemã a literatura de origem não anglo-americana é 

apreendida sobretudo depois de traduzida para o inglês ou o alemão. Incorreções em tais versões, que 
se evidenciam por exemplo na obra lefebvriana, acabam assim por ser insuficientemente 
problematizadas.  

45 Cf. Berking e Löw, “Wenn New York nicht Wanne-Eikel ist...”, 2005; Helmuth Berking, “’Städte lassen 
sich an ihrem Gang erkennen wie Menschen’ – Skizzen zur Erforschung der Stadt und der Städte”, em 
Berking e Löw (orgs.), Die Eigenlogik der Städte, 2008, pp. 15-31; Löw, op. cit., 2009. 

46 Cf. Häußermann e Kemper, “Die soziologische theoretisierung der Stadt und die ‘New Urban 
Sociology’“, 2005, mas também a palestra de Häußermann na Jornada “Der ‘eigenlogische’ 
Forschungsansatz in der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung; Rekonstruktion – Kritik – 
Alternativen”, reproduzida em Jan Kemper e Anne Vogelpohl (orgs.), Lokalistische Stadtforschung, 
kulturalisierte Städte: Zur Kritik einer “Eigenlogik der Städte”, 2011. 

47 Cf. Siebel, op. cit., 1994, pp. 16-17.  
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caracterizar a “cidade europeia tradicional”, importam a “presença de história no 

cotidiano dos citadinos, a cidade sempre como uma promessa utópica de 

emancipação econômica e política, como lugar especial de um modo de vida urbano e 

marcado pela imagem tradicional da forma da cidade europeia; e, por fim, as 

regulações ali vigentes como sendo próprias de um Estado social“48. Não à toa 

“urbanidade” e “cidade europeia” vêm às vezes acompanhadas de temas que 

perpassam as reflexões urbanas de Simmel ou de Weber, tais como o da democracia 

supostamente viabilizada pela individualização, o da liberdade e da mistura e 

integração potenciais de diferenças. Mais uma vez importa pouco que nem Simmel 

tenha abordado explicitamente a noção de urbanidade, nem Weber a “cidade 

europeia”... De fato, para os fins deste ensaio o relevante é que tais características 

perpassam o cotidiano da realidade urbana alemã do presente ao menos como 

representações ideológicas, pelo que a minha consciência comparativa tem me 

sugerido. Menciono aqui apenas que, no dia a dia das ruas e dos meios de 

comunicação de massa das cidades do país, percebo uma ênfase constante em 

políticas de âmbito municipal caracterizadas por uma forte visada estatal-social. Se 

esta nem sempre existiu na Alemanha – como atestam historiadores críticos da 

concepção de cidade europeia -, ela é de todo modo bem mais comum nas cidades 

deste país do que, por exemplo, em Portugal – país cuja realidade urbana também 

venho estudando e que, em termos geopolíticos, também integra as chamadas 

cidades europeias. De fato, vale a pena relembrar outra definição recente de cidade 

europeia, só que agora elaborada no âmbito de uma reflexão crítica sobre suas 

possibilidades de futuro: tal noção “não é apenas é uma designação geográfica para 

cidades que se encontram no continente europeu; dependendo da acepção, remete a 

estruturas construtivas e de uso, a formações sociais ou organizações políticas“49.  

A realidade factual que tais possibilidades empíricas insinuam, na Alemanha 

urbana do presente, sugere uma clara diferença que essa vertente da pesquisa 

sociológica urbana apresenta em relação a um segundo berço histórico de tal campo 

de conhecimento sociológico. Refiro-me ao debate norte-americano. Ali a discussão 

das últimas décadas tendeu a investir vigorosamente, em termos conceituais, em 

processos socioespaciais de abrangência transnacional. Exemplos significativos de 

anos recentes são a abordagem da cidade global e o debate sobre escalas, 

fortemente influenciado pela geografia.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Cf. Siebel, op. cit., 2004, p. 18.  
49 Cf. Frey e Koch, “Einführung: Die Zukunft der europäischen Stadt”, em Frey e Koch (orgs.), Die Zukunft 

der europäischen Stadt, 2011b, p. 11.  
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Há agora como abordar a terceira característica metodológica da sociologia 

urbana alemã recente. À diferença do debate sobre as noções de urbanidade e de 

cidade europeia, as abordagens de espaço operam com noções de forte densidade 

metodológica, que evidenciam métodos de interpretação sociológica bem específicos, 

e não articulações conceituais de fundamentação teórica variada. Essa lógica de 

conceituação muito deve à tradição de teorizações que marca a sociologia alemã 

desde os primórdios, e que, no caso do debate sobre o espaço, logo cedo resultou em 

propostas conceituais como a de Simmel, que, inspirado em Immanuel Kant, propõe 

que também em termos sociológicos o espaço seria “a possibilidade de estar junto”50. 

Já no âmbito do debate recente, relembro primeiramente a concepção pioneira de 

espaço relacional de Dieter Läpple, que, balizado em interlocução com economistas, 

físicos e filósofos, desenvolve uma “matriz espacial” cujos componentes são “o 

substrato físico-material das relações sociais”, “as estruturas de interação e de ação 

social” e “um sistema espacial de sinais, símbolos e representações ligado ao 

substrato material”51. Enfim, reitero o protagonismo recente da noção praxeológica de 

espaço relacional de Martina Löw, que, inspirada em Giddens, o sintetiza como 

“ordenamento/ordem de bens sociais e seres humanos (vivos) em lugares”52.  

Nesses três autores se trata de formulações conceituais com implicações 

metodológicas específicas de natureza interpretativa que, justamente, as noções de 

espaço “estenografam”. Não importa que as referências empíricas de fundo dos 

respectivos provenham da realidade urbana alemã, na qual esses pesquisadores 

vive(ra)m e trabalha(ra)m. De fato, mesmo que enraizadas em termos socioespaciais, 

as concepções de espaço propostas são metodologicamente tão densas que se 

encontram conceitualmente libertas de traços sociospaciais historicamente definidos 

desses espaços (urbanos).  

Por tudo isso, estamos também aqui em face uma especificidade da sociologia 

urbana alemã recente em relação aos cenários do debate sociológico internacional 

que aqui me servem de parâmetros heurísticos. Pelo que tenho podido constatar, no 

Brasil, na França e no mundo anglo-americano recente, a sociologia devotada às 

cidades não tem se preocupado em desenvolver concepções de espaço com tamanha 

densidade metodológica. Casos como o de Lefebvre, com sua noção dialética de 

espaço, além de escaparem ao escopo temporal deste ensaio por serem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Cf. Simmel, “Der Raum und die räumlichen Ordnungen der Gesellschaft [1908]”, 1995, pp. 689-690.  
51 Idem, pp. 196-197. 
52 Cf. Löw, op. cit., 2001. 
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cronologicamente anteriores à sociologia dos últimos vinte anos, permanecem 

excepcionais.  

 

Conclusão 

 

 Duas das três especificidades da sociologia urbana alemã contemporânea aqui 

apresentadas podem suscitar a impressão de que se trata de uma subdisciplina 

provinciana. Nada, entretanto, mais distante do que isso. As lógicas interpretativas 

aqui esboçadas sugerem uma vertente de pensamento que apenas não se encontra 

alienada da tradição disciplinar do próprio país. Quando o assunto conceitual são as 

cidades empiricamente dadas (sobretudo na Alemanha), diferentes posições teóricas 

são defendidas com base em noções de densidade metodológica variada, mas 

sempre em diálogo criativo com o próprio passado.  

Entretanto, o fato de se tratar de uma sociologia urbana bastante 

autoconsciente não a isenta de desafios. A meu ver, o maior deles é justamente de 

natureza metodológica. E isso porque nos dias de hoje todos estamos em face de um 

“mundo de cidades”53 cujos processos socioculturais tendem a um entrelaçamento 

cada vez maior. Tal conjuntura vai de mãos dadas com a produção/constituição sem 

precedentes – dependendo da perspectiva teórica – de espaços materiais e virtuais. 

Esses processos não excluem, evidentemente, as cidades na Alemanha. Um indício 

significativo de tal estado de coisas é a convivência mais ou menos conflituosa entre 

nativos e migrantes nelas. Em face dessa conjuntura, a sociologia urbana alemã se vê 

diante do desafio de desenvolver conceitual e investigativamente o conhecimento 

sobre as cidades do antropologicamente Outro, nas urbes do país.  

A diversidade crescente da paisagem étnica ali é acompanhada da introdução 

de padrões de comportamento corporal e de padrões de sociabilidade cujas raízes 

históricas e culturais residem, em termos socioespaciais, em cidades bastante 

distantes: assim, por exemplo, dinâmicas de comunicação que se baseiam 

essencialmente em linguagem corporal, em sinais transmitidos em silêncio, e que são 

vigorosos nas urbes de países africanos, latino-americanos e mesmo no Oriente 

Médio. As especificidades socioespaciais daí decorrentes para as cidades alemãs 

representam um desafio metodológico singular para uma sociologia urbana que, pelo 

que evidenciei aqui, continua apegada a uma representação de espaço urbano 

tributária da dedicação histórica da sociologia (urbana) alemã à cidade “moderna”, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Referência a de um livro organizado por Peter Noller, Walter Prigge e Klaus Ronneberger intitulado 

Stadt-Welt (1994), neologismo que remete ao ”mundo de cidades“ que marcaria os atuais idos de 
globalização. 
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“antiga”, “compacta”, “europeia”. De fato, o denominador comum a todas estas urbes é 

uma idealização definida da cidade “alemã”.  

Em busca de representações alternativas de espaço urbano, acredito no 

rendimento de perspectivas interpretativas e investigativas cuja orientação teórica de 

fundo tenha lugar para o contraditório e o imprevisto, a linguagem corporal e o 

silêncio. Esses são fenômenos sociais empiricamente integrantes da vida urbana – e 

não só dela –, e que no entanto, a meu ver, têm merecido pouca atenção conceitual e 

investigativa por parte da sociologia alemã devotada à cidade, à cidade europeia e ao 

espaço.  

Não há aqui como aprofundar o quanto essa postura metodológica deve à 

preferência dos sociólogos por perspectivas conceituais e investigativas baseadas 

uma noção de totalidade fechada e não contraditória (como, por exemplo, a teoria dos 

sistemas ou suas variações). O fato é que, frente à realidade social explicitamente 

contraditória que os cientistas sociais vivenciamos no Brasil (urbano ou não), desde os 

anos 1960 a pesquisa sociológica deste país recorre a perspectivas dialéticas. 

Inclusive a célebre teoria da dependência, que se baseia em uma releitura criativa de 

O Capital de Karl Marx, foi forjada nesse contexto.  

Frente a tal desafio, o que dizer de eventuais contribuições dessa tradição 

acadêmica para a conceituação de características socioespaciais das cidades grandes 

brasileiras? A análise realizada até agora no âmbito do pós-doutorado deixa em mim a 

impressão de que tal contribuição não reside certamente em qualquer aplicação 

paradigmática das noções conceituais que integram essa linhagem de estudos. 

Proceder desse modo seria fazer “mais do mesmo” na pesquisa urbana brasileira – 

com a diferença de que agora as abordagens não proviriam mais dos cenários 

acadêmicos de língua inglesa ou francesa, e sim de terras alemãs. Em prol de uma 

interlocução criativa e proativa com essa sociologia urbana, é o debate recente sobre 

o espaço que fornece alguns pontos de contato – só que de natureza metodológica. 

De fato, essas abordagens evidenciam métodos de interpretação que operam num 

nível de generalização tal, que se torna possível mobilizá-las de maneira 

paradigmática como contrapontos para explanar realidades espaciais outras, não 

alemãs. 

Mas há mais. De fato, essa disposição “tipicamente alemã” de produzir 

conceituações metodologicamente sensíveis à própria tradição disciplinar muito me 

instiga a associações imediatas com as primeiras décadas da história da sociologia no 

Brasil – ou melhor, com o que de tal período tenho depreendido estudando o assunto. 

Essa postura constitui certamento o principal estímulo intelectual que levo comigo para 

o Brasil. Colocar em prática essa disposição em face dos corpos humanos que se 
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movimentam fisicamente e interagem socialmente nas ruas e praças do centro de São 

Paulo do presente: eis o desafio científico que me aguarda em meu país, após o 

término do pós-doutorado na Alemanha.  
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 7 
A sociologia do espaço de Erving Goffman* 

 

Introdução 

 

Rastrear estudos sociológicos sobre o espaço que têm vindo a público desde o 

ano 2000 é deparar-se, sobretudo na sociologia alemã, com revisões bibliográficas 

elucidativas de como autores diversos, já mais antigos ou contemporâneos, 

conceituam o espaço sociologicamente 1 . Nessas discussões o nome de Erving 

Goffman (1922-1982) assume uma posição peculiar. Atribui-se a ele um papel pioneiro 

na apreensão conceitual do “como” da produção de espaços sociais por meio do 

corpo2, e nesse contexto merece destaque a sua conceituação dos “territórios do 

self” 3 . No entanto, as concepções de espaço de Goffman não têm sido objeto 

autônomo de reflexão sociológica. Mais comum é que elas sejam tematizadas por 

referência à concepção giddensiana de espaço4, que, por sua vez, se ancora nas 

noções goffmanianas de região e de instituição total, as quais esse autor articula em 

prol da concepção de regionalização5. 

Tais enfoques correspondem a uma tendência investigativa já mais antiga, nas 

ciências sociais anglo-americanas. Na esteira de uma pesquisa sobre o modo como a 

antropologia aborda as relações entre sociedade, cultura e ambiente construído, 

houve quem enfatizasse a relevância da “abordagem dramatúrgica” de Goffman, 

baseada no conceito de “territorialidade de relações interpessoais”, para uma 

apreensão “psicocultural” das relações espaciais6. Com base, por sua vez, em uma 

                                                
* Versão traduzida e revista de Fraya Frehse, “Erving Goffmans Soziologie des Raums”, Sozialraum.de 

(Online), 8, 2016a, disponível em<http://sozialraum.de/erving-goffmans-soziologie-des-raums.php>, 
acesso em 12.10.2016, que, por sua vez, é versão ampliada do original português intitulado “Erving 
Goffman, sociólogo do espaço”, Revista Brasileira de Ciências Sociais 23 (68), 2008c, pp. 155-166. 

1 Cf. entre outros Gabriele Sturm, Wege zum Raum: Methodologische Annäherungen an ein Basiskonzept 
raumbezogener Wissenschaften, 2000; de Martina Löw respectivamente Raumsoziologie, 2001, e “Die 
Rache des Körpers über den Raum? Über Henri Lefèbvres Utopie und Geschlechterverhältnisse am 
Strand”, em Schroer (org.), Soziologie des Körpers, 2005, pp. 241-242; de Markus Schroer 
respectivamente Räume, Orte, Grenzen, 2006, e  “‘Bringing  Space Back In’ – Zur Relevanz des Raums 
als soziologischer Kategorie”, em Döring e Thielmann (orgs.), Spatial Turn, 2008, pp. 132-143.  

2 Cf. Sturm, op. cit., p. 184; Löw, “Die Rache des Körpers über den Raum?”, 2005, p. 242; Schroer, op. cit.,  
2006, pp. 17, 215, 284, 294.  

3 Cf. a respeito Erving Goffman, Relations in Public, 1971, pp. 28-61.  
4 Cf. Löw, op. cit., 2001, p. 41; Schroer, op. cit., 2006, pp. 108-109, 118. 
5 Cf. Anthony Giddens, A Constituição da Sociedade, [1984] 2003, especialmente pp. 132-152. 
6 Cf. Setha Low e Denise Lawrence, “The Built Environment and Spatial Form”, Annual Review of 

Anthropology, 19, 1990, p. 480. 
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perspectiva sociológica específica7, foi possível ressaltar o significado que as “regiões” 

goffmanianas, como elementos condicionantes de encontros interpessoais, teriam 

para uma apreensão especificamente sociológica do espaço. Entretanto, nesses dois 

casos se trata de observações breves sobre as noções de espaço desse autor. Elas 

fazem par com outros estudos nos quais as concepções do sociólogo canadense 

favorecem a compreensão das relações dos indivíduos com determinados “lugares”8.  

Partindo dessa presença em geral fragmentária de Goffman no debate sociológico 

sobre o espaço, o que me interessa aqui é esboçar os contornos de sua sociologia do 

espaço, rubrica que não equivale à de “sociologia espacial”, proposta mais 

recentemente como subdisciplina sociológica voltada a investigar em termos 

relacionais a “constituição de espaços”9. Quando falo em sociologia do espaço, penso 

na pletora de abordagens sociológicas que se preocupam em termos teóricos com a 

dimensão físico-material da vida social e remetem, em termos conceituais, ao papel do 

“espaço” nas relações e interações sociais. Provavelmente o primeiro testemunho 

dessa vertente investigativa na história do pensamento sociológico é o já mais que 

centenário ensaio de Georg Simmel de mesmo título10. Mas a “sociologia do espaço” 

continua atual11. 

O meu argumento é duplo. A obra de Goffman dos anos 1950, 1960 e do início 

dos anos 1970 está perpassada por reflexões sociológicas de natureza interpretativa 

sobre o espaço que, se contempladas cronologicamente, trazem para o primeiro plano 

do debate sociológico uma concepção alternativa, porque multidimensional, de 

espaço. 

No intuito de demonstrar a pertinência da dupla proposição, cabe enfrentar a 

questão de como Goffman lida conceitualmente com uma problemática que é 

incontornável para quem, na sociologia, se preocupa com o espaço em termos 

teóricos. Refiro-me ao chamado espaço físico. Desde os primórdios da sociologia este 

é definido de modos diversos, dependendo da respectiva orientação teórica: entre 

outros, como território12; como espaço geográfico e ambiente construído13; como 

                                                
7 Cf. Ann R. Tickamyer, “Space Matters! Spatial Inequality in Future Sociology”, Contemporary Sociology, 

29 (6), 2000, p. 807. 
8  Cf. Margaret H. Henderson, “Acquiring Privacy in Public”. Urban Life and Culture, 3 (4), 1975, pp. 446-

455; Michael M. Bell, “The Ghosts of Place”, Theory and Society, 26 (6), 1997, pp. 820ss. 
9 Cf. Löw, op. cit., 2001, p. 57.  
10 Cf. de Georg Simmel respectivamente “Soziologie des Raumes [1903]”, em Aufsätze und Abhandlungen 

1901-1908, vol. 1, 1995a, pp. 132-183, que recentemente ajudei a verter para o português em 
“Sociologia do espaço”, Estudos Avançados, 27 (9), 2013, pp. 75-112.  

11 Cf. a respeito, entre outros, Markus Schroer, op. cit., 2006, pp. 174-181.  
12 Cf. Émile Durkheim, Da Divisão do Trabalho Social, [1893] 2004. 
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natureza, cosmo e materialidade14; como distribuição de bens, serviços, atores e 

grupos15; como ambiente material de artefatos humanos, de fenômenos da natureza e 

do organismo físico do ser humano que age16; como “aquilo que se pode encontrar”, 

isto é, produto das ações de terceiros ou condição natural17; enfim, mais recentemente 

também – uma novidade na discussão –, como um modo especial, “físico” de definir o 

espaço18. Se já há muito tal tema desafia o pensamento sociológico, no meu modo de 

ver uma razão reside no fato de que, em função de seu vigor empírico, a materialidade 

física do mundo constitui justamente um ponto de partida empírico apropriado para a 

busca epistemológica de uma concepção de espaço que seja conceitualmente 

frutífera. Partindo de tal suposição, reconheço um denominador comum nas várias 

concepções sociológicas de espaço físico: os seus autores empregam a noção para 

referenciar o ambiente físico-material da vida social entre seres humanos.  

É nessa definição heurística de espaço físico que me baseio para inquirir a 

abordagem conceitual que Goffman desenvolveu acerca do fenômeno ao longo do 

tempo. Trata-se de outra fascinante e multifacetada dimensão de seu trabalho que até 

agora, entretanto, permanece pouco conhecida.  

De fato, mais de trinta anos após a morte desse autor, não faltam monografias 

e antologias que, a partir de problemas teóricos e empíricos atuais das ciências 

sociais, retomam conceitualmente os fundamentos teóricos e metodológicos de sua 

obra19. Ademais, vale relembrar uma síntese relativamente recente de sua biografia e 

de suas principais proposições teóricas e metodológicas20; isso para não mencionar 

publicações mais antigas21. Essa produção variegada não me impediu, contudo, de 

                                                                                                                                          
13 Cf. de Georg Simmel respectivamente “Soziologie des Raumes [1903]” em Aufsätze und Abhandlungen 

1901-1908, vol. 1, 1995a, pp. 132-183, e . “Der Raum und die räumliche Ordnung der Gesellschaft 
[1908]”, em Soziologie, 1995, pp. 678-790. 

14 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000. 
15 Cf. Pierre Bourdieu, “Espace physique, espace social et espace physique approprié”, comunicação no 

Colóquio “Poverty, Immigration and Urban Marginality in Advanced Societies, 1991; cf. também Pierre 
Bourdieu, “Espaço físico, espaço social e espaço físico apropriado [1991]”, Estudos Avançados, 27 (79), 
2013, pp. 123-144. 

16 Cf. Löw, op. cit., 2001.  
17 Cf. Detlev Ipsen, “Rezension. Martina Löw, Raumsoziologie”, Soziologische Revue, 25, 2002, pp. 200-

203.  
18 Cf. Gunter Weidenhaus, Soziale Raumzeit, 2015, pp. 38-40.  
19  Cf. Peter Manning, Erving Goffman and Modern Sociology, 1992; A. Javier Treviño (org.), Goffman’s 

Legacy, 2003a; Édison Gastaldo (org.), Erving Goffman: Desbravador do Cotidiano, 2004; Thomas 
Sheff, Goffman Unbound!, 2006; Carlos B. Martins (org.), “Dossiê Goffman”, Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, 23 (68), 2008, pp. 135-201. 

20 Cf. Greg Smith, Erving Goffman, 2006.  
21  Para uma síntese, cf. James J. Chriss, “Review: Some Thoughts on Recent Efforts to Further 

Systematize Goffman”, Sociological Forum, 10 (1), 1995, pp. 177-186.  
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constatar uma intrigante desproporção entre o interesse duradouro de Goffman pelo 

espaço e a atenção de seus estudiosos a esse fato. Em geral, os especialistas 

ressaltam apenas de passagem que, por exemplo, o autor recuperou, para a 

sociologia, o interesse pelas “propriedades de relações espacialmente próximas”22. E 

que o seu objeto investigativo primordial, a interação social face a face, seria relevante 

para uma compreensão antropológica da vida e da experiência urbanas23, mesmo que 

Goffman não tivesse se devotado especificamente a elas. Já outros estudiosos 

destacam que, em busca das propriedades da “ordem pública”, a sua “microanálise” 

teria chegado a vários exemplos de interações próprias da ordem social vigente entre 

desconhecidos nos “lugares públicos”24. Por sua vez, há quem saliente que o foco 

goffmaniano sobre a lógica normativa em “áreas físicas” fez de sua obra um aporte 

relevante para uma “microecologia social” herdeira da ecologia urbana de Chicago25. 

Enfim, os escritos sobre as interações nos lugares públicos têm reverberado também 

em pesquisas com orientações teóricas diversas, nos cenários norte-americano26, 

francês27, alemão28 e luso-brasileiro29. Mas como a reflexão do autor sobre o espaço 

físico foi sendo moldada ao longo das décadas?  

O meu interesse sociológico e antropológico já mais antigo pela dimensão 

espacial da vida social fez de mim uma leitora de Goffman sempre atenta ao que este 

dissesse sobre “espaço”. Assumindo como corpus referencial artigos e livros das 

décadas de 1950 a 198030, tive como reconhecer que, num conjunto definido de 

                                                
22  Cf. Stanford Lyman, “Review: ‘Civilization: Contents, Discontents, Malcontents’”, Contemporary 

Sociology, 2 (4), 1973, pp. 360-366. 
23 Cf. Ulf Hannerz, Exploring the City, 1980, p. 221. 
24 Cf. de Lyn Lofland The Public Realm, 1998, p. 4, mas também A World of Strangers, [1973] 1985; 

Spencer Cahill, “Following Goffman, Following Durkheim into the Public Realm”, em Chekki (org.), 
Research in Community Sociology, 1994, pp. 3-17. 

25 Cf. Isaac Joseph, Erving Goffman e a Microsociologia, [1998] 2000, pp. 56-57. 
26 Cf. Smith, op. cit., p. 39.  
27 Cf. de Isaac Joseph respectivamente Le passant considérable, 1984, e La ville sans qualités, 1998. 
28 Cf. Christel Salewski, Räumliche Distanzen in Interaktionen, 1993; Schroer, op. cit., 2006, p. 245; Jan 

Wehrheim, Der Fremde und die Ordnung der Räume, 2009.  
29 Cf. José M. Pais, As Artes de Amar da Burguesia, 1986; José de S. Martins (org.), Vergonha e Decoro 

na Vida Cotidiana da Metrópole, 1999; Fraya Frehse, Vir a Ser Transeunte: Civilidade e modernidade 
nas ruas de São Paulo (entre o início do século XIX e início do século XX), 2004. 

30  Penso em trabalhos específicos de Goffman: “Symbols of Class Status”, The British Journal of 
Sociology, 2, 1951, pp. 294-304; The Presentation of Self in Everyday Life, 1959; Manicômios, Prisões e 
Conventos, [1961] 2005; Encounters, 1961, Behavior in Public Places, 1963a, Stigma: Notes on the 
Management of Spoiled Identity, 1963b, Interaction Ritual, 1967, Relations in Public, 1971, Frame 
Analysis: An Essay on the Organization of Experience, 1974, Gender Advertisements, 1979, Forms of 
Talk, 1981, “Microsociologie et histoire” em Fritsch (org.), Le sens de l’ordinaire, [1982] 1983a, pp. 197-
202; “The Interaction Order: American Sociological Association, 1982 Presidential Address”, American 
Sociological Review, 48 (1), 1983b, pp. 1-17. 
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escritos originalmente publicados nos anos 1950, 1960 e no início dos anos 197031, a 

falta de uma definição explícita de espaço físico coexiste com numerosas referências 

espaciais – embora, muitas delas, a vagos “lugares”.  

Isso me leva a propor aqui, como primeira parte de meu argumento, que todas 

essas alusões exercem na obra de Goffman não apenas um papel descritivo, mas 

também interpretativo32. Como veremos adiante, as menções espaciais remetem a 

concepções sobre o ambiente físico da vida social que possuem importância teórica 

significativa no esquema conceitual desenvolvido pelo sociólogo para compreender a 

estrutura normativa das interações face a face não estritamente conversacionais – o 

que ele chamou de “ordem” ou “vida pública” e, em seu último (e póstumo) texto a 

respeito (1983), de “ordem da interação”. 

Esse fato sugere que o espaço representa para o autor uma complexidade que 

não se deixa enquadrar nas concepções teóricas de espaço comuns na sociologia até 

hoje. Em Goffman o espaço não é apenas um construto social, dependente de 

interações sociais ou representações coletivas33. Tampouco é somente um ambiente 

caracterizado por dinâmicas de seleção, de distribuição e de acomodação que 

“influenciam” as relações dos seres humanos com o espaço e o tempo: o espaço 

como variável ecológica34. Por outro lado, o espaço em Goffman não corresponde a 

uma terceira concepção precursora na sociologia: à noção de espaço dialético, 

mediação de uma práxis que é essencialmente contraditória35. Enfim, ele não se 

confunde com abordagens mais recentes que reelaboram criativamente, de modo 

mais ou menos crítico, algumas das três concepções anteriormente mencionadas, 

inclusive em interlocução com Goffman36. Marcada por tais características, essas 

                                                
31 Cf. de Goffman “Symbols of Class Status“, 1951, op. cit., 1959, op. cit., [1961] 2005, op. cit., 1961, op. 

cit., 1963a, 1967, 1971. 
32 Penso na distinção metodológica de Florestan Fernandes (Fundamentos Empíricos da Explicação 

Sociológica, 1959, p. 36) entre “explanações descritivas” e “interpretativas”. 
33 Para desdobramentos inspiradores dessa perspectiva cf. Georg Simmel, “Der Raum und die räumlichen 

Ordnungen der Gesellschaft“, [1908] 1995, p. 690, e Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie 
réligieuse, [1912] 1994, pp. 15-16; mas também, sobre a relevância desses autores Schroer, op. cit., 
2006, pp. 48-81. 

34 Cf. Roderick McKenzie, “The Ecological Approach to the Study of the Human Community”, em Park e 
Burgess (orgs.), The City, [1925] 1967, pp. 63ss. Esse equacionamento teórico perpassa também as 
primeiras publicações de Robert Park e Ernest Burgess sobre a cidade de Chicago. Cf. Robert E. Park e 
Ernest W. Burgess (orgs.), The City, [1925] 1967. 

35 Pioneira nesse sentido foi a reflexão de Henri Lefebvre (op. cit., [1974] 2000) sobre a “produção do 
espaço”. 

36 Cf. nesse sentido as teorizações balizadoras, respectivamente, de Pierre Bourdieu, Esquisse d’une 
théorie de la pratique, [1972] 2000, de Anthony Giddens, A Constituição da Sociedade, [1984] 2003, e 
de John Urry, “Spatial Relations, Space and Time”, em Gregory e Urry (orgs.), Social Relations and 
Spatial Structures, [1985] 1990, pp. 20-48. 
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perspectivas recentes têm inspirado teorizações ainda mais contemporâneas, como as 

do espaço “relacional”37.  

Nas próximas páginas exporei os fundamentos da complexidade da sociologia do 

espaço de Goffman em três etapas. Num primeiro momento, demonstrarei que a 

concepção de ordem da interação se baseia em concepções de estrutura e interação 

sociais de natureza espacial, o que possui implicações teóricas para a compreensão 

do autor acerca das relações socioespaciais. Num segundo momento, terei como 

discorrer notadamente sobre o espaço físico goffmaniano. Aí ficará claro que este 

constitui substrato material de simultaneamente quatro noções de espaço. Com base 

em tal constatação será possível evidenciar, na conclusão, como o espaço social, o 

interacional e o físico se relacionam na obra do autor. Perpassada por tal vínculo, esta 

oferece ao debate sociológico uma explanação interpretativa alternativa da dimensão 

físico-social da vida social, por remeter – eis a segunda parte de meu argumento – a 

uma concepção hexadimensional de espaço, cujo papel no debate sociológico cabe, 

por fim, precisar.  

 

Em busca do espaço físico, dois pressupostos espaciais 

 

Inquirir o Goffman da ordem da interação em busca de referências de cunho 

espacial é defrontar-se, logo em seu primeiro artigo acadêmico 38 , com uma 

preocupação de inspiração simmeliana: os comportamentos individuais são “signos de 

posições sociais”, que, por sua vez, constituem “símbolos de status” quando 

empregados como “recursos” que localizam os indivíduos socialmente. A orientação 

vem do Simmel da tradução do ensaio sobre a moda39, uma das duas menções ao 

pensador alemão nos primeiros escritos goffmanianos40. 

Ter em conta esse aspecto indica a relevância que para o autor tem um 

Simmel específico. É o sociólogo interessado nas distâncias sociais que perpassam as 

“formas de sociação”, isto é, as formas do processo de exercício mútuo, entre os 

indivíduos, de influências e determinações recíprocas41.  

                                                
37 Cf. a esse respeito em especial Löw, op. cit., 2001. 
38 Cf. Goffman, “Symbols of Class Status”, 1951, p. 292.  
39 Cf. Georg Simmel, “Fashion [1895]”, International Quarterly, 10, 1904, pp. 130-155. 
40 Cf. Uta Gerhardt, “Of Kindred Spirit: Erving Goffman’s Oeuvre and Its Relationship to Georg Simmel”, 

em Treviño (org.), Goffman’s Legacy, 2003, p. 146. 
41 Cf. Georg Simmel, Questões Fundamentais da Sociologia, [1917] 2006, p. 17; Leopoldo Waizbort, "Elias 

e Simmel", em Waizbort (org.), Dossiê Norbert Elias, 2001, p. 100. 
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Ora, se há distâncias em jogo, há espaço implícito. No entanto, espaço como 

configuração constituída pela interação de interações. Trata-se de uma abstração 

teórico-metodológica, construção do sociólogo que permite compreender o que separa 

e une socialmente os indivíduos em grupos. Assume, assim, relevância uma 

concepção peculiar de espaço: o espaço social42. 

Essa representação coexiste, nos primórdios da obra goffmaniana, com uma 

segunda que o autor explorou bem mais, em termos teóricos. Refiro-me ao espaço 

interacional. Dialogando não só com a tese durkheimiana de que rituais coletivos 

destinados ao indivíduo celebram a sacralidade da vida social43, mas também com o 

Alfred R. Radcliffe-Brown do ritual como atitude de respeito a um objeto que a 

sociedade impõe a seus membros44, Goffman associa as regras de conduta vigentes 

nas interações face a face a “rituais de evitação” e de “apresentação” que integrariam 

a atividade cerimonial da deferência, importante mesura ritual feita por um indivíduo a 

outro durante a interação, na vida cotidiana45. A perspectiva implica distinguir “ritos 

positivos” de “negativos”, que delimitam “distâncias cerimoniais” entre os indivíduos. O 

fundamento para tanto o autor encontra na tradução norte-americana do texto de 

Simmel sobre a discrição46: adotar rituais de evitação é lançar mão de uma forma de 

deferência que mantém intacta a “esfera ideal” em torno de todo indivíduo e que, uma 

vez penetrada, destruiria o “valor de personalidade da pessoa”. E o espaço volta à 

cena. Só que agora interacional, configurado simbolicamente pelas regras de conduta 

nas quais os indivíduos se orientam, quando em copresença física. Se tal espaço é 

atravessado por relações de “familiaridade simétrica” ou de “assimetria”, dependendo 

da “distância sociológica” respectivamente em questão47, ele não se confunde com o 

espaço social – embora o revele. 

Contemplada sob o prisma das duas concepções, a interlocução de Goffman 

com Simmel e Durkheim se fundamenta nos subsídios teóricos de ambos os autores 

para a sua reflexão sobre o espaço – abstrato – que as interações sociais estendem 

                                                
42 Essa visão simmeliana encontrou um desenvolvimento posterior amplo nas obras de Leopold von 

Wiese (System der allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen Gebilden der Menschen, [1924] 
1968), de Pitirim Sorokin (Social Mobility, 1927), e de Pierre Bourdieu (cf. uma das primeiras alusões de 
Bourdieu a Simmel em Pierre Bourdieu, “Condição de classe e posição de classe [1966]”, em A 
Economia das Trocas Simbólicas, [1975] 2005, p. 18). 

43 Cf. Émile Durkheim, op. cit., [1912] 1994. 
44 Cf. Alfred R. Radcliffe-Brown, “Taboo”, em Structure and Function in Primitive Society, [1939] 1952, pp. 

133-152. 
45 Cf. Goffman, op. cit., 1967, pp. 47-63.  
46 Cf. Georg Simmel, “Discretion [1908]”, Wolff (org.), The Sociology of Georg Simmel, 1950, pp. 320-324. 
47 Cf. Goffman, op. cit., 1967, p. 64. 
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pela – abstrata – estrutura social. As mesmas referências aos dois pensadores 

reaparecem na versão definitiva do primeiro livro do autor48. E os dois espaços 

também: enquanto os “estímulos” que compõem a “aparência” do ator em interação 

revelariam o seu “status social”; aqueles referentes à sua “maneira” informariam sobre 

o “papel de interação” que ele espera desempenhar na situação de contato face a 

face49. 

Apesar de, nos textos subsequentes, Simmel e Durkheim não voltarem a ser 

referenciados explicitamente, as duas concepções de espaço neles inspiradas de fato 

perpassam a obra goffmaniana. Em 1961, a noção de “distância do papel” é 

aprofundada como contraponto ao clássico debate sociológico sobre papéis sociais50. 

Trata-se de englobar na análise a possibilidade de os indivíduos, em sua performance 

na situação de interação, afastarem-se do conjunto de direitos e deveres implícitos em 

seu papel social. Também essa formulação pressupõe a concepção de um espaço 

interacional no qual os indivíduos se movimentam, quando em copresença. Tal 

universo de referência se propõe de modo explícito na observação de que as 

interações face a face são “campos projetivos ideais” que o participante ajuda 

inevitavelmente a estruturar 51 . Abstrações espaciais, as interações possuem 

“fronteiras” que, asseguradas por uma “membrana” metafórica, “filtram” os eventos 

externos a elas52.  

Dois anos depois as metáforas mudam, novos conceitos são testados, mas a 

reflexão permanece marcada por teorizações, por exemplo, sobre o papel que, no 

contexto norte-americano, exerceria a regra de conduta do “fit in” em situações: a 

conotação espacial indica a importância de o indivíduo inserir-se normativamente, 

através do comportamento, no espaço abstrato das interações53 . Um importante 

contraponto analítico desse estado de coisas é a influência das “inadequações 

situacionais” (“situational improprieties”) sobre a delimitação de distâncias 

interacionais e sociais54.  

Já em 1971, o autor salienta que poder e posição social interferem na forma 

dos “territórios do self”, demarcações físicas, situacionais ou objetos manejados pelos 

                                                
48 Cf. Goffman, op. cit., 1959, p. 69. 
49 Idem, p. 24. 
50 Cf. Goffman, op. cit., 1961, pp. 83-152.  
51 Idem, p. 102, grifo meu.  
52 Idem, pp. 29-34, 65-66. 
53 Cf. Goffman, op. cit., 1963a, p. 11.  
54 Idem, pp. 225, 229.  
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indivíduos em interação social para preservar a visão de si que (re)constroem na 

interação com outros55. Ademais, caberia considerar, nos termos de uma “sociologia 

do lugar”, que comportamento desviante é aquele de quem não mantém seu “lugar” no 

grupo a que pertence. O que aponta para uma relação direta entre o self e a posição 

normativamente definida do indivíduo no interior do grupo, seu “lugar social” ali56 – e, 

assim, para a relevância teórica que em Goffman possui a localização do indivíduo 

naquilo que estou chamando de espaços interacional e social. 

Tais observações sugerem que, com o avanço da reflexão, o espaço social 

demarcado por posições se submete mais e mais, em termos teóricos, ao espaço 

interacional demarcado por ajuntamentos (“gatherings”). O que se pode afirmar acerca 

das distâncias sociais parece depende, de modo crescente, do que se pode afirmar 

sobre as distâncias interacionais. Estas revelam aquelas, desafiando distinções 

sociológicas clássicas57. 

À luz desses aspectos, seria possível pensar que, em Goffman, o espaço seja 

essencialmente metáfora de abstrações teóricas com implicações metodológicas 

forjadas nas também essencialmente teóricas concepções de interação e estrutura 

sociais. Trata-se de construções conceituais comuns na disciplina desde seus 

primórdios – sendo Simmel e Durkheim pioneiros nesse sentido. 

Todavia, há muito mais espaço em questão. Os estudos sobre as interações 

não conversacionais sugerem que os espaços interacional e social constituem, na 

verdade, dois poderosos pressupostos do esquema interpretativo desenvolvido pelo 

autor para desvendar a estrutura normativa da interação social. Se os indivíduos, ao 

interagir, se expressam e manejam as impressões de seus interlocutores a respeito de 

si visando manter determinado self, tais expressões e impressões localizam o 

indivíduo na própria interação e estrutura sociais por localizarem-no no espaço 

interacional e no social.  

No entanto, o crucial é que esse processo de localização se efetiva no espaço-

tempo restrito da interação social através de recursos comunicativos. E eis que chego 

ao espaço físico. 

                                                
55 Goffman, op. cit., 1971, p. 41. 
56 Idem, pp. 340-357. 
57 Diz o autor em 1963 que “[m]ais do que a uma família ou clube, mais do que a uma classe ou sexo, 

mais do que a uma nação, o indivíduo pertence a ajuntamentos, e o melhor que ele tem a fazer é 
mostrar que é um membro de boa reputação”. Cf. Goffman, op. cit., 1963a, p. 248. Essa percepção da 
importância teórica da ordem – e do espaço – das interações se manterá até seu último e póstumo 
texto: “Esse [meu] ponto de partida corpo a corpo assume, de modo paradoxal, que uma distinção 
sociológica muito central pode não ser, de início, relevante: notadamente, o contraste-padrão entre vida 
de aldeia e vida urbana, entre cenários domésticos e públicos, entre relações íntimas, permanentes, e 
relações fugazes e impessoais”. Cf. Goffman, “The Interaction Order”, 1983b, p. 2. 
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No espaço interacional, quatro espaços físicos 
 

Tendo-se em mente que Goffman fez sua a pós-graduação em Chicago, e que 

considerou Everett Hughes, aluno de Park com grande sensibilidade etnográfica para 

pesquisas urbanas, seu mais importante professor58, não espanta a sua atenção ao 

espaço físico. Há quem reconheça como especificidade das obras de Chicago entre 

os anos de 1910 e 1930 a ênfase em “tempo e lugar”: já a “sociologia contemporânea” 

estranharia que fatos sociais sejam “localizados”59. 

Sobretudo no cenário acadêmico brasileiro, talvez a associação mais imediata, 

em relação à obra goffmaniana, diga respeito às “instituições totais”, em especial 

centros clínicos e hospitais psiquiátricos, que constituíram os referenciais empíricos 

privilegiados do primeiro livro do autor publicado no país, em 197460. Tais instituições 

exemplificam aquilo que o sociólogo chamara, antes61, de “estabelecimentos sociais 

concretos”, para sintetizar o seu objeto de estudo: o tipo de vida social que se 

desenrola nos limites físicos de um prédio ou fábrica, de estabelecimentos 

domésticos, industriais, ou comerciais. A formulação deixa intuir uma ampla gama de 

ambientes físico-materiais de vida social; nos termos aqui propostos, um escopo 

variado de espaços físicos. 

Quer tenham sido explicitados ou não como “lugares”, trata-se de todo modo 

de ambientes principalmente urbanos, o que vai ao encontro da concepção que 

Goffman tinha de sua atuação como pesquisador: via-se como “etnógrafo urbano 

hughesiano”62. O autor aprofundou-se em contextos urbanos após dezoito meses de 

pesquisa de doutorado na “comunidade” de uma das Ilhas Shetland63. Depois dessa 

experiência etnográfica, foram três anos de observação participante nos setores de 

pesquisas farmacológicas e de esquizofrenia do National Institutes of Health Clinical 

Center, e no hospital psiquiátrico St. Elizabeths. Em seguida, “outras pessoas e 

lugares”64: equipes cirúrgicas nas salas de operação do Herrick Memorial Hospital; 

                                                
58 Cf. Smith, op. cit., 2006, p. 31. 
59 Cf. Andrew Abbott, “Of Time and Space: The Contemporary Relevance of the Chicago School”, Social 

Forces, 75 (4), 1997, p. 1153.  
60 Cf. Goffman, op. cit., [1961] 2005. 
61 Cf. Goffman, op. cit., 1959, p. xi.  
62 Numa entrevista de 1980, Goffman declarou que seria esse o seu rótulo, se tivesse que receber um. Cf. 

A. Javier Treviño, “Introduction: Erving Goffman and the Interaction Order”, Treviño (org.), Goffman’s 
Legacy, 2003b, p. 7. 

63 Cf. Yves Winkin, “Goffman à Baltasound”. Politix, 1 (3), 1988, pp. 66-70. 
64 Cf. Treviño, “Introduction: Erving Goffman and the Interaction Order”, 2003b, pp. 31-32.  
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jogadores e traficantes nos cassinos de Las Vegas e Nevada; um disc-jockey numa 

rádio da Filadélfia. 

Nesse percurso, ganhou corpo uma etnografia ao mesmo tempo abrangente e 

minuciosa das interações e relações sociais em espaços físicos variados da 

“sociedade ocidental”. Afinal, ele analisou a vida social no mundo rural e na cidade; e 

nas cidades investigou “estabelecimentos sociais” em cujos “limites físicos” se dão 

interações que desafiam, pelas regras que as medeiam, os padrões de normalidade 

da sociedade, em especial de “nossa sociedade ocidental”, “anglo-americana”65. Se 

em 1956 o hospital psiquiátrico é “lugar de atos e compreensões profanos” para onde 

a “sociedade moderna” leva os transgressores da ordem cerimonial 66 , em 1959 

Goffman referencia outros locais: igrejas, andares térreos de lojas, fábricas, agências 

funerárias, oficinas de prestação de serviços, postos de gasolina, os cômodos do 

Hotel Shetland, emissoras de rádio e televisão, casas67. Já dois anos mais tarde é, 

afora o hospital psiquiátrico68, a vez de mesas de jogo, de carrosséis infantis e salas 

de cirurgia69. Em 1963, por sua vez, são destacados “lugares públicos”, ou seja, 

“regiões numa comunidade livremente acessíveis aos membros daquela 

comunidade”70. O termo abarca locais diversos afora o “espaço público genuíno”, de 

acesso legal irrestrito, como ruas e praças públicas71. 

Em face do leque abrangente de espaços físicos que esses campos de 

pesquisa empírica variados abrigam, bem seria possível afirmar, parafraseando um 

trocadilho comum na antropologia, que em Goffman estamos em face de uma 

sociologia no espaço, e não uma sociologia do espaço. Os limites físicos dos 

estabelecimentos sociais não circunscreveriam mais do que cenários empíricos 

referenciais para as análises. 

Trechos dispersos da obra do autor carregam, entretanto, indícios de que há 

mais em jogo. Em 1961, ele ressalta a relação de determinadas “atividades de vida 

íntima” com “locais” ou “regiões” específicas72; ademais enfatiza, como propriedade 

distintiva de ajuntamentos em face de grupos sociais, a “alocação da posição espacial” 

                                                
65 Cf. de Goffman respectivamente op. cit., 1959, p. 106, op. cit., [1961] 2005, p. 16, op. cit., 1963a, p. 132. 
66 Cf. Goffman, op. cit., 1967, p. 94.  
67 Cf. Goffman, op. cit., 1959, pp. 109, 114-20, 134-135. 
68 Cf. Goffman, op. cit., [1961] 2005. 
69 Cf. Goffman, op. cit., 1961.  
70 Cf. Goffman, op. cit., 1963a, p. 9.  
71 Cf. Lofland, op. cit., 1998, p. 4, nota 7.  
72 Cf. Goffman, op. cit., [1961] 2005, p. 188.  
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dos indivíduos na interação 73 . Tais argumentos sugerem que a localização dos 

indivíduos no espaço físico é interpretativamente relevante para uma sociologia da 

interação. 

Dois anos depois74, uma primeira teorização mais delongada sobre a “ordem 

pública” acarreta que o espaço físico assuma o estatuto interpretativo de 

condicionante físico de modos de comunicação na interação face a face: “[a] distância 

física no âmbito da qual uma pessoa consegue experienciar outra com os sentidos nus 

– achando assim que o outro está ‘dentro do escopo’ – varia de acordo com vários 

fatores: o sentido envolvido, a presença de obstruções, mesmo a temperatura do ar”. 

Essa orientação permite reconhecer, por exemplo, em conversas informais a 

dificuldade representada pela distância física e pela interferência de “arranjos 

mobiliários”75; e, mais tarde76, que seria possível caracterizar ajuntamentos de dois ou 

mais indivíduos nas ruas como “with": afinal, eles manteriam um tipo de “proximidade 

ecológica”. 

Tais argumentos de 1963 e 1971 sinalizam para uma concepção de espaço 

que é indissociável das reflexões ecológicas de Chicago. Esse é meio físico de 

relações sociais necessariamente espaciais. Dependendo das condições espaciais, 

tais ou quais interações são possíveis. Então, além de mero cenário físico, o espaço 

interfere na vida social como condicionante físico de interações77. 

Marcadas por tais aspectos, essas concepções de espaço, além das duas 

primeiras, sobre o espaço abstrato da interação e o da estrutura social, não permitem 

intuir qualquer originalidade de Goffman para a reflexão sociológica sobre o espaço, 

contrariando, portanto, o que sugeri no início deste estudo. Se os espaços interacional 

e social dialogam com as perspectivas de Simmel e de Durkheim, o espaço-físico-

cenário e o espaço-físico-condicionante inserem-se na tradição etnográfica e 

ecológica de Chicago. 

Porém ainda há mais em tela. Em um de seus primeiros artigos, o autor 

concebe atos ou eventos dos indivíduos em interação social como “veículos de 

                                                
73 Cf. Goffman, op. cit., 1961, p. 11.  
74 Cf. Goffman, op. cit., 1963a, p. 17.  
75 Idem, p. 98. 
76 Cf. Goffman, op. cit., 1971, p. 19.  
77 O que, aliás, conota uma confluência dessa concepção com aquela que, segundo Isaac Joseph em 

uma entrevista a pesquisadores brasileiros, perpassa a “abordagem ecológica”, para a qual o espaço é 
um “meio completo no qual a atividade de adaptação e de cooperação dos indivíduos dos grupos 
encontra recursos”. Cf. Lícia do P. Valladares e Roberto K. de Lima, “A Escola de Chicago. Entrevista 
com Isaac Joseph”, em Valladares e Lima (orgs.), A Escola de Chicago, [2000] 2005, p. 79, e também 
Joseph, op. cit., [1998] 2000, p. 57. 
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signos”, isto é, como portadores de “mensagens cerimoniais” relativas aos respectivos 

selves e comunicadas durante a copresença78. Além de linguísticos ou gestuais, tais 

atos ou eventos podem ser “espaciais, como quando um indivíduo antecede outro ao 

passar pela porta, ou senta-se do seu lado direito, e não esquerdo”79. A perspectiva 

propõe para o espaço físico o papel de signo. 

Goffman aprofundou-a em seguida. Na versão final de seu primeiro livro80, a 

concepção insinua-se na caracterização – dramatúrgica – do “cenário”, ou seja, da 

“parte-padrão” da “fachada” que os indivíduos apresentam uns aos outros em 

copresença física. Ele envolveria mobília, decoração, aparência física e outros “itens 

de bastidor” que, em conjunto, forneceriam a “paisagem e os acessórios de palco” 

para a pletora de ações ali encenadas. Mas isso justamente porque a apresentação do 

self se ancora na expressividade intencional e não intencional dos indivíduos, de 

cunho essencialmente semiótico81. Essa substância semiótica faz de locais físicos, 

inclusive, “recursos cênicos” que distinguem os modos de vida das classes média e 

baixa82. Se, em momentos subsequentes do corpus de textos aqui em foco, a metáfora 

dramatúrgica é substituída por referências advindas da comunicação e da etologia83, a 

concepção semiótica de espaço físico permanece. No ambiente espacial delimitado 

pelas interações face a face de dois ou mais indivíduos, seus corpos não são apenas 

instrumentos físicos, mas comunicativos84. Sua posição e movimentos no espaço 

físico integram o “idioma corporal”85. O autor reconhece assim “convenções espaciais” 

em engajamentos face a face informais de cunho conversacional: a dependência de 

distâncias físicas de no máximo alguns pés e, por outro lado, a dificuldade de 

conversas diretas quando os indivíduos estão a menos de um pé e meio de 

distância86. As distâncias físicas entre os indivíduos comunicam tanto quanto as 

“distâncias individuais” ou “de voo”, nos pássaros87. A lógica explicativa mantém-se 

quando, aprofundando o diálogo com a etologia 88 , interessa mostrar que as 

                                                
78 Cf. Goffman, op. cit., 1967, p. 55. 
79 Idem, ibidem, grifo meu.  
80 Cf. Goffman, op. cit., 1959, p. 22.  
81 Idem, p. 2. 
82 Idem, p. 123.  
83 Cf. respectivamente de Goffman op. cit., 1963a, e op. cit., 1971. 
84 Cf. Goffman, op. cit., 1963a, p. 23. 
85 Idem, p. 33. 
86 Idem, pp. 98-99. 
87 Idem, pp. 156-161. 
88 Cf. Goffman, op. cit., 1971, p. 195. 
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informações individuais emitidas na interação social indicam relações sociais mais ou 

menos próximas: um dos “signos de interligação” entre interações e relações sociais 

seria a distância espacial entre os corpos. 

Ao chamar a atenção para o caráter semiótico do espaço físico nas interações, 

a obra goffmaniana escapa tanto à concepção ecológica quanto ao argumento de que 

o espaço é um “meio” prenhe de “recursos” para as atividades sociais89. O espaço 

nem viabiliza praticamente as atividades comunicativas face a face, nem é instrumento 

de sua efetivação. Ele comunica. E isso por ser um signo empregado por seres 

humanos, essencialmente comunicativos.  

Ora, justamente por ser espaço comunicativo, o espaço físico é mais que um 

signo. Deixando-se reconhecer como tal pela existência de corpos passíveis de 

ocupar o ambiente físico-material e, assim, de transformá-lo e a si mesmos em signos, 

ele é, ainda, um ambiente de signos. É essa a quarta e última concepção de espaço 

que gostaria, neste estudo, de destacar. 

A intuição de que não haveria como refletir sobre a ordem normativa da 

interação social sem problematizar o seu “ambiente” aparece já no início da obra de 

Goffman. Em 1956, ele afirma que, do ponto de vista dos componentes cerimoniais 

das atividades dos indivíduos em interação, “ambiente” é “um lugar no qual é fácil ou 

difícil jogar o jogo ritual de ter um self”90. Três anos depois, e munido da metáfora 

dramatúrgica, o autor traz ao palco da análise o já mencionado cenário. Este constitui 

o “equipamento fixo de signos” de uma entidade espacial maior: a “região de fachada”, 

onde o self se apresenta, e que compõe, junto com a “região de fundo ou bastidor” e o 

“lado de fora”, a “região”, limitada por barreiras à percepção. Na realidade empírica as 

interações nas regiões obedeceriam à lógica do “cenário comportamental” (“behavior 

setting”), da então recente psicologia ecológica de Roger Barker e Herbert Wright91. 

De fato, Barker é relembrado em momentos variados, quando importa reiterar que 

determinados comportamentos ocorrem em espaços físicos definidos. No primeiro 

livro92, as interações envolvem associações de sentido entre expectativas de conduta 

                                                
89 Cf. Joseph citado em Valladares e Lima, op. cit., [2000] 2005, p. 79. 
90 Cf. Goffman, op. cit., 1967, p. 91. 
91 Barker foi o fundador da chamada “psicologia ecológica”, baseada em observações detalhadas das 

relações entre comportamentos humanos e “cenários naturais”, não experimentais, encontrados na 
estação de pesquisa que ele criou com colegas numa pequena cidade do estado norte-americano do 
Kansas, nos anos de 1950. Cf., entre outros, Edward Hall, “Review: ‘Ecological Psychology: Concepts 
and Methods for Studying the Environment of Human Behavior’ by Roger G. Barker”, American 
Anthropologist, 71 (6), 1969, pp. 1184-1186, e Clarisse Carneiro e Pitágoras J. Binde, “A psicologia 
ecológica e o estudo dos acontecimentos da vida diária”, Estudos de Psicologia, 2 (2), 1997, pp. 277-
285. 

92 Cf. Goffman, op. cit., 1959, p. 106. 
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e “lugares”. A formulação indica o reconhecimento de que o espaço físico é mais do 

que um signo passível de ser manejado. Dependendo justamente de suas 

características físicas – se “região de fachada”, “bastidor” ou “lado de fora” –, ele se 

presta a ambiente em que são manejadas impressões distintas. E as próprias 

características físicas são tidas como signos – sem excluir a possibilidade de que as 

regiões possuam, às vezes, sentidos diferenciados93. 

Uma vez elaborada teoricamente, essa dimensão do espaço físico foi 

desdobrada para dar conta das sutilezas analíticas de cada momento. A fim de 

compreender como as “atividades de vida intima” dos pacientes do hospital St. 

Elizabeths podiam “ocorrer”, Goffman preocupou-se entre outros, orientado pela 

etologia94, com o “ambiente”, composto de “locais” ou “regiões” que ele nomeou 

“espaços” – mais ou menos vigiados por terceiros – e “territórios” – pessoais ou 

grupais dos internos95. Já em busca da estrutura normativa das interações face a face 

em lugares públicos em geral, passo decisivo no esforço de teorização das relações 

socioespaciais, o autor concentrou-se nas “condutas públicas adequadas” em 

“situações”, que passou a definir como “ambientes espaciais” nos quais os 

ingressantes se tornam membros ou de um ajuntamento já existente ou de um que, 

assim, passa a existir96. Dotada de ênfase espacial, a noção de situação torna-se via 

de acesso a outras, também de cunho espacial. Penso em particular em “situação 

social”, ambiente de possibilidades de monitoramento (portanto, de comunicação) que 

fazem de qualquer ingressante o participante de um ajuntamento97; e em “ocasião 

social”, definida como “negócio, empreendimento ou evento que, ligado a determinado 

lugar e tempo e tipicamente facilitado por equipamento fixo, fornece o contexto social 

estruturante para a formação, a dissolução e a nova formação de situações e seus 

ajuntamentos”, em meio a um “padrão de comportamento ‘contínuo’” – de novo nos 

termos de Barker98. 

Já quando, em interlocução estreita com a etologia, importam as conexões da 

“vida pública” com as relações sociais, tornam-se cruciais os territórios do self. Os 

indivíduos buscam a todo custo preservar a posse, o controle, o uso e a 

disponibilidade desses “campos” delimitados por lugares físicos, seus equipamentos 

                                                
93 Idem, p. 126. 
94 Cf. Goffman, op. cit., [1961] 2005, p. 188. 
95 Idem, pp. 188-203. 
96 Cf. Goffman, op. cit., 1963a, p. 18, grifos meus. 
97 Idem, p. 243. 
98 Idem, p. 18. 
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ou objetos, ou por objetos que, pertencentes aos indivíduos, em geral os acompanham 

fisicamente99. Contemplar a “ordem pública” sob o prisma desses territórios é, mais 

uma vez, deparar-se com signos espaciais e um ambiente de signos. Porém este é, de 

certo modo, fisicamente mais restrito. Delimitado pelo “mundo imediato” do indivíduo 

que interage100, ele representa um potencial perigo para o self. A fim de conotar um 

espaço físico definido por “signos de alarme” de cunho etológico, o autor o conceitua 

como “Umwelt”, termo alemão da etologia dos anos de 1930101. 

Dotado dessa dupla dimensão, de ambiente situacional e ambiente do self nas 

situações, o espaço físico assume, em Goffman, sua feição teórica mais elaborada. 

Além de cenário, de condicionante físico ou de signo, o espaço é ambiente de signos 

para as interações. O que, entretanto, não faz dele o “ambiente” do interacionismo 

simbólico blumeriano, do qual o sociólogo foi crítico102. Para Herbert Blumer103, o 

ambiente define-se exclusivamente pelos objetos que os seres humanos 

(re)conhecem como dotados de sentido, podendo uma mesma “locação espacial” 

(“spatial location”) possuir ambientes diferentes. Já o ambiente goffmaniano não se 

restringe a objetos com sentido, pois o espaço não se restringe a uma construção 

simbólica humana. E isso embora possua características que se transformam em 

signos, nas interações.  

Assim, o espaço físico goffmaniano acaba por aproximar-se de certo modo da 

concepção relacional recente de espaço. Afinal, em ambas as abordagens 

ordenamentos relacionais de coisas e seres humanos são conceitualmente relevantes 

para a definição de espaço. Mas, com base nesse denominador comum, tudo é 

diferente. É que a perspectiva relacional detalha conceitualmente sobretudo a 

dimensão fenomênica da ação que constitui espaço. Já Goffman se preocupa com a 

dimensão expressiva do espaço físico presente na interação.  

Porém, então estamos em face de um ambiente expressivo. Tal como o corpo, 

o espaço físico é idioma. 

À luz da possibilidade de tal associação, evidencia-se uma novidade para o 

debate sociológico sobre o espaço. Interpretações semióticas do mesmo não são de 

                                                
99 Goffman, op. cit., 1971, p. 28. 
100 Idem, p. 250. 
101 Idem, p. 252. 
102 Cf. George Gonos, “’Situation’ versus ‘Frame’: The ‘Interactionist’ and the ‘Structuralist’ Analyses of 

Everyday Life”, American Sociological Review, 42 (6), 1977, pp. 854-867. 
103 Cf. Herbert Blumer, Symbolic Interactionism, 1969, p. 11. 
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hoje, embora não especificamente na sociologia104. Goffman, por sua vez, tem algo 

diverso a oferecer. Ao espacializar as interações face a face por meio da noção de 

situação, ele assegura ao espaço físico um papel inovador na compreensão 

sociológica das interações. O espaço constitui um dos idiomas de que os indivíduos 

lançam mão quando ali interagem. Tal idioma faz par com o corporal, ao mesmo 

tempo em que está a ele submetido – pois o corpo é, do ponto de vista da ordem da 

interação, um poderoso gerador de espaço105. 

Assim o idioma espacial pede o seu caráter meramente instrumental. Sua 

essência é expressiva, comunicativa. 

 

Conclusão: Uma interação, seis espaços 

 

O mero fato de Goffman ter palmilhado etnograficamente uma gama tão vasta 

de ambientes físico-materiais no campo e na cidade, de acesso restrito e irrestrito, já 

seria motivo para se atentar ao papel do espaço em sua sociologia. Não é comum 

encontrar na história da disciplina contribuições teóricas enraizadas empiricamente em 

observações etnográficas da vida social em lugares tão variados. 

Ao buscar desvendar ali a lógica normativa das interações face a face, 

acreditando que ela reside nestas – já que interações “geram” um “campo de 

atividade” organizado por “normas de conjunção”106 –, Goffman fez uma sociologia no 

espaço físico. Porém, como cedo parece ter enxergado nesse uma variável que 

interfere nas interações e, pois, em sua lógica normativa, passou problematizar 

sociologicamente o próprio. Em cena, o Goffman sociólogo do espaço. 

A análise aqui realizada permite reconhecer, primeiramente, que a própria 

concepção do autor sobre a interação social possui um forte aporte espacial. Mesmo a 

mais singela “apresentação do self na vida cotidiana”, tradução literal de seu primeiro 

livro 107 , acarreta necessariamente que os indivíduos e aqueles que com eles 

                                                
104 Penso, entre outros, na reflexão benjaminiana sobre a Paris do século XIX. Cf. a respeito Walter 

Benjamin, Passagens, [1938/1983-2006], Willi Bolle. “As siglas em cores no Trabalho das passagens, 
de W. Benjamin”, Estudos Avançados, 1 (27), 1996, pp. 41-77). Mas tenho em mente ainda 
ponderações mais recentes sobre as relações entre espaço e signo. Cf., entre outros, Gaston 
Bachelard, A Poética do Espaço, [1957] 1996, Massimo Cannevacci, A Cidade Polifônica, [1993] 
2004. 

105 O emprego do termo “gerador” visa sublinhar a diferença dessa abordagem interacionista em relação à 
perspectiva dialética da “produção” de espaço e à conceituação relacional da “constituição” de 
espaço. 

106 Cf. Goffman, op. cit., 1971, p. ix. 
107 A primeira edição da tradução alemã da obra, em 1969, teve como título Wir alle spielen Theater: Zur 

Selbstdarstellung im Alltag (Todos Fazemos Teatro: A apresentação do self no cotidiano); já em 
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interagem se localizem interacional e socialmente no espaço-tempo restrito das 

situações. Interagir é invariavelmente colocar lugares sociais em xeque: os lugares 

ocupados na interação e na estrutura sociais – esta última, aliás, todo o tempo de 

explícita inspiração durkheimiana e radcliffe-browniana. Tal perspectiva assegura para 

aquilo que chamei de espaço interacional e de espaço social o estatuto de 

pressupostos teóricos da sociologia goffmaniana do espaço. 

Ademais, a análise revelou que o espaço físico não constitui somente cenário 

físico de interações. É condicionante físico, signo e idioma de interações que 

localizam, de diferentes modos, os indivíduos interacional e, assim, socialmente. 

Portadora dessas concepções, a obra do autor oferece ao debate sociológico 

sobre o espaço uma explanação interpretativa abrangente das relações socioespaciais 

dos seres humanos. Ao interagirem no espaço físico, os indivíduos se localizam e 

localizam aqueles que com eles interagem no espaço interacional e social. Assim, vêm 

à tona duas dimensões do espaço abstrato que, na sociologia, costuma prestar-se a 

ponto de referência para a compreensão de relações e interações sociais. Como, na 

situação de interação, a localização interacional e social dos indivíduos se efetiva 

através da expressividade destes, o espaço físico não é só cenário. Ele também 

condiciona fisicamente a interação, porém, por outro lado, insere-se nela como signo, 

ao mesmo tempo em que constitui o seu ambiente e, ainda, a Umwelt do self de cada 

indivíduo em interação.  

Essa dinâmica complexa remete, em última instância, a seis dimensões 

sincrônicas do espaço físico e, portanto, também a uma concepção hexadimensional 

de espaço. Esta permanece, entretanto, menos importante na sociologia goffmaniana 

do que as regras de interação social cuja apreensão conceitual o espaço 

hexadimensional favorece.  

De fato, sob o prisma de tal concepção distinções comuns na sociologia do 

espaço perdem relevância. Para conceituações acerca da unidade autônoma de 

análise e de reflexão teórica que é a ordem da interação, parece importar pouco se o 

espaço físico é construto social, variável ecológica ou mediação da prática social. Do 

ponto de vista das situações sociais em que a vida cotidiana se desenrola – seara dos 

“momentos e seus homens” 108  –, interessa que ele é simultaneamente cenário, 

condicionante, signo e idioma para modos diversos de interagir e se relacionar 

socialmente. Em face de tal complexidade, cabe ao sociólogo etnografar a realidade 

                                                                                                                                          
português, o livro foi editado pela primeira vez em 1975 com o mais do que impreciso título A 
Representação do Eu na Vida Cotidiana.  

108 Cf. Goffman, op. cit., 1967, p. 3.  



 206 

empírica de modo a distinguir analítica, interpretativa e, assim, conceitualmente as 

regras de conduta que medeiam essas interações. Para isso, o autor legou-nos uma 

paleta de noções. Essa maneira relativamente desprendida, conceitualmente flexível 

de lidar com o espaço faz de Goffman, a meu ver, um dos representantes 

significativos de uma sociologia espacialmente consciente que, em função justamente 

dessa “consciência espacial”, preconiza permanecer “próxima do espaço” em termos 

investigativos. Trata-se, portanto, de uma sociologia do espaço empiricamente 

engajada, em cujo cerne se situam seres humanos que interagem socialmente. Em 

prol da apreensão das regras de conduta vigentes na situação de interação, o melhor 

é sair ao espaço para adentrá-lo – sendo que espaço se torna aquilo que, em cada 

contexto investigativo, importa para apreender a ordem da interação em termos 

conceituais.   

Diante de tanto espaço, quem fica quase sem lugar é o tempo. É verdade que, 

ao definir “situação” em conexão com a noção de ocasião social 109 , Goffman 

circunscreveu ambas também temporalmente. Porém, trata-se do tempo breve das 

interações, inconfundível com o tempo de processos sociais mais abrangentes. O 

autor sabe disso, diferenciando, entre as “atividades” que importam no estudo das 

situações, o evento “situado” do “aspecto meramente situado da atividade situada”: 

apenas o primeiro seria intrinsecamente dependente das condições prevalecentes no 

interior das situações110. Este último recorte analítico o sociólogo perseguiu até o fim 

da vida, quando afirmou que, para a “microanálise”, é “impossível dizer o que quer que 

seja sobre os estudos em grande escala”111. De todo modo, reconheceu naquele 

momento mesmo que, após o estudo da ordem de interação, “devemos passar às 

conexões entre a ordem da interação e outras ordens da vida social, econômica, 

política”112. A questão que permanece em aberto é se, colocando entre parênteses 

processos históricos mais amplos, há como compreender situações cotidianas em 

termos sociológicos. Interpretações dialéticas dessa mesma vida cotidiana preconizam 

que não113. 

                                                
109 Cf. Goffman, op. cit., 1963a. 
110 Idem, pp. 21-22.  
111 Cf. Goffman, “Microsociologie et histoire”, [1982] 1983a, pp. 198-199.  
112 Idem, p. 202. 
113 Para sínteses das principais vertentes do debate, cf. José M. Pais, “Paradigmas sociológicos na 

análise da vida cotidiana”, em Vida Cotidiana: Enigmas e Revelações, [1986] 2001 [1986], pp. 71-114, 
e José de S. Martins, A Sociabilidade do Homem Simples, 2008, pp. 51-58. Adotando uma orientação 
teórico-metodológica distinta, Richard Sennett critica o suposto caráter a-histórico e estático da 
“sociedade de cenários” de Goffman. Cf. El Declive del Hombre Público, [1974] 1978, pp. 50-51.  
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Mesmo que em Goffman o tempo seja escasso, é revelador que abunde 

espaço. No mínimo, antes de o autor mergulhar em definitivo na análise dos frames114, 

enquadramentos contextuais e normativos dos sentidos envolvidos na experiência da 

vida cotidiana, e que não se confundem com a noção de situação115. Incorporando o 

espaço amplamente em sua reflexão teórica sobre a interação social, o autor abre a 

possibilidade de questionarmos a abrangência teórica de sua abordagem. Suas 

concepções seriam aplicáveis apenas ao “nosso mundo urbano secular”116? Mas e os 

seus dados etnográficos provindos de contextos sócio-históricos outros, não apenas 

ocidentais? 

Se o foco privilegiado de Goffman foi “nossa sociedade anglo-americana”, suas 

concepções deixam de fato intuir dimensões espaciais das relações sociais que não 

são exclusivas da sociedade ocidental. E eis que a sociologia encontra a antropologia, 

o Simmel sociólogo, o Durkheim antropólogo. Assim o autor reafirma, sabendo ou não, 

a existência de um outro espaço ainda: aquele, intelectual, que congrega 

criativamente na unidade do diverso a sociologia e a antropologia. 

                                                
114 Cf. de Goffman respectivamente op. cit., 1974, op. cit., 1979, e op. cit., 1981. 
115 Cf. Gonos, “’Situation’ versus ‘Frame’”, p. 864, nota 18.  
116 Cf. Goffman, op. cit., 1967, p. 47. 
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8 

Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e em São Paulo* 

 

Introdução 

 

Este estudo comparativo pontual dos logradouros que abrigam as catedrais de 

São Paulo e Lisboa nasceu de uma inquietação que tem marcado bem menos 

pontualmente o meu contato com a bibliografia sociológica e antropológica recente 

sobre a temática dos chamados usos das ruas e praças historicamente centrais das 

atuais metrópoles brasileiras1. Noto que um vasto reconhecimento empírico das 

diferenças implícitas nos comportamentos físicos e interações sociais nesses espaços 

significados como virtualmente ‘de todos’ – lugares públicos – nos primeiros núcleos 

urbanizados das cidades grandes do país hoje, coexiste com o raro reconhecimento 

teórico dessas mesmas diferenças. Como mitigar tal desencontro, incorporando as 

diferenças empiricamente apreensíveis em nossas conceituações? 

No mínimo desde 2000, uma preocupação recorrente nos estudos urbanos 

brasileiros – isto é, produzidos em instituições acadêmicas do país – é conceituar o 

impacto que intervenções urbanísticas bem específicas, episódicas ali a partir da 

década de 1990, têm tido sobre os usos dos lugares públicos centrais de metrópoles 

como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza2. Capitaneadas 

pelo poder público com participação variável da iniciativa privada, trata-se de 

modificações físicas em ruas e praças que são planejadas por especialistas em 

arquitetura e urbanismo ligados ou não à burocracia estatal – sendo, por isso, 

passíveis de ser aqui sintetizadas como urbanísticas. Só que tais mudanças se fazem 

ideologicamente em nome da recuperação física de bens materiais que os núcleos 

urbanos mais antigos dessas cidades abrigariam de modo privilegiado. Refiro-me a 

construções e artefatos monumentais, dotados não apenas de um caráter testemunhal 

em relação ao passado das respectivas urbes, mas vinculados ao poder – duas 

características evocadas em definições de “monumento” bem distintas em termos 

teóricos3. Integrando políticas que os discursos jornalístico, técnico, político e científico 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Versão revista de capítulo de livro editado em português de Portugal e referenciado como Fraya Frehse, 

“Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e em São Paulo”, em Fortuna e Leite 
(orgs.), Diálogos Urbanos: Territórios, culturas, patrimónios, 2013a, pp. 127-173.  

1 Cf. Fraya Frehse e Rogerio P. Leite, “Espaço urbano no Brasil”. em Martins (org.), Horizontes das 
Ciências Sociais: Sociologia, 2010, pp. 203-251; e Fraya Frehse, “A Recent Sociological Utopia of 
Urban Space in Brazil”, Iberoamericana, 45, 2012a, pp. 103-117. 

2 Cf. Frehse e Leite, “Espaço urbano no Brasil”, 2010, p. 214.  
3 Cf. de Henri Lefebvre respectivamente Critique de la vie quotidienne, vol. 2, 1961, p. 308, La production 

de l’espace, [1974] 2000, p. 168, e Jacques Le Goff, História e Memória, [1988] 2006, pp. 526, 535. 
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dos últimos anos vêm vinculando internacionalmente ao termo “requalificação 

urbana”4, tais intervenções aparecem na pesquisa urbana brasileira sobretudo sob o 

prisma de como os lugares públicos monumentais por elas engolfados são usados por 

trabalhadores, usuários e moradores do entorno.  

Na esteira dessa busca conceitual, tem vindo a lume uma quantidade notável de 

dados empíricos sobre esses usos da rua. Na bibliografia, tal termo subsume explícita 

ou implicitamente referências empíricas ao que, em outro momento5, chamei de 

comportamentos corporais e de formas de sociabilidade, ou uma conjugação de 

ambos em atividades sociais: sobretudo o comércio ambulante, a mendicância, a 

moradia na rua e o uso de drogas. E isso nos perímetros das urbes brasileiras onde 

primeiro, em termos históricos, se insinuaram expressões físicas, sociais e culturais do 

“predomínio da cidade sobre o campo”: em suma, onde primeiro apareceu um “tecido 

urbano”6. É o que me leva, aliás, a associar heuristicamente esses núcleos urbanos a 

centros históricos, a despeito do uso ideológico dessa expressão pelas políticas 

patrimoniais recentes7.  

Ora, se atualmente é grande o interesse dos pesquisadores pelos vínculos dos 

usos com as operações urbanísticas em questão, as investigações oferecem ao 

campo dos estudos urbanos no país bem mais do que apenas conhecimentos 

empíricos sobre tais usos da rua. Abordando-os etnograficamente nos centros 

históricos das metrópoles brasileiras atuais, os trabalhos acabam por potencializar 

também o nosso conhecimento sobre processos sociais que, pela mediação desses 

mesmos usos, contribuem significativamente para diferenciar os espaços urbanos 

localmente investigados daqueles que pontilham a bibliografia internacional sobre o 

assunto que circula no Brasil: Nova Iorque, Londres, Los Angeles, Paris, Berlim. Com 

efeito, se “diferença” é conceito (lógico) e conteúdo (factual) historicamente produzidos 

na esteira das “relações recíprocas, conflituosas e apaziguadas” entre as “qualidades” 

das “particularidades” que “sobreviveram” a esses encontros mais ou menos tensos8, 

então a pesquisa urbana brasileira recente é amplamente receptiva, no plano 

descritivo, às diferenças factualmente produzidas nas cidades brasileiras pela 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Cf. Paulo Peixoto, “Requalificação urbana”, em Fortuna e Leite (orgs.), Plural de Cidade: Novos léxicos 

urbanos, 2009, pp. 41-52. 
5 Cf. Fraya Frehse, “Usos da rua”, em Fortuna e Leite (orgs.), Plural de Cidade: Novos léxicos urbanos,  

2009, pp. 153-154. 
6 Cf. Henri Lefebvre, La révolution urbaine, 1970b, p. 10.  
7 Cf. Paulo Peixoto, “Centros históricos e sustentabilidade cultural das cidades”, Sociologia, 13, 2003, pp. 

212-215; Gerhard Vinken, Zone Heimat, 2010. 
8 Cf. Henri Lefebvre, Le manifeste différentialiste, 1970a, p. 65.  
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mediação dos usos das ruas e praças de seus centros históricos, em meio ao vigor 

episódico das políticas de “requalificação urbana” das últimas décadas.  

Entretanto, quando cabe conceituar tais usos por referência a essas operações 

urbanísticas, é bem mais rarefeita a receptividade às diferenças empíricas. Na 

verdade, não são muitas as conceituações. De todo modo, o destaque tem cabido a 

uma chave interpretativa específica, forjada em abordagens sensíveis às relações de 

força mais amplas implícitas nos usos da rua por trabalhadores, moradores e 

usuários9. Os usos costumam ser associados a atos de contestação informal ao poder 

que emana das operações urbanísticas10.  

Assim, as conceituações ressaltam o que há de comum entre espaços urbanos 

diversos – no país e no exterior. De fato, a chave evidencia vínculos entre os seres 

humanos e o espaço cuja abrangência transnacional é própria dos tempos que 

correm. A economia globalizada vem de mãos dadas com políticas de “requalificação 

urbana’’ nos quatro cantos do mundo, em meio à “tendência para a policentralidade” e 

à suposta “perda de vitalidade” dos lugares públicos dos centros históricos11. E tais 

políticas incidem invariavelmente sobre usos ali consolidados.  

Porém, na verdade, trata-se de uma dinâmica de transformações socioespaciais 

própria do capitalismo do segundo Pós-Guerra. Basta lembrar, com Henri Lefebvre12, 

que “a ideia de uma centralidade dialética ou de uma dialética da centralidade”, 

implícita em qualquer realidade urbana, assume, na segunda metade do século XX, a 

pretensão de totalidade em nome de uma “racionalidade política, superior” referida ao 

Estado ou à cidade. Pontilhada por “movimentos baseados na inclusão-exclusão 

espacialmente provocada por uma causa definida: o centro apenas ajunta 

distanciando e dispersando”13, a centralidade – reprodutora do espaço – se liga cada 

vez mais ao poder (estatal) e ao saber (tecnocrático). Desse (pioneiro) ângulo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Cf. Frehse, “Usos da rua”, 2009, pp. 163-164. 
10 Cf. Antonio A. Arantes, Paisagens Paulistanas, 2000, e de Rogerio P. Leite respectivamente Contra-

Usos da Cidade, 2004, e “Posfácio: Um bairro revanchista cinco anos depois [2007]”, em Leite, Contra-
Usos da Cidade, 2007 [2004], pp. 361-375. Mas a chave interpretativa usos-contestação não é 
apanágio brasileiro (cf., entre outros, Carlos Fortuna, “Introdução ao painel ‘Os novos espaços 
públicos: Identidades e práticas culturais”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 54, 1999, 139-148; 
Carlos Fortuna, Claudino Ferreira e Paula Abreu, “Espaço público urbano e cultura em Portugal”, 
Revista Crítica de Ciências Sociais, 52/53, 1999, pp. 85-117; Ana Rosas Mantecón, “Patrimonialización 
y usos del espacio público”, em Viladevall I Guasch e Romón (orgs.), El Espacio Público en la Ciudad 
Contemporánea, 2009, pp. 95-107; e de Mireia Villadeval i Guasch respectivamente “Monumento e 
identidad nacional versus espacio público y patrimonio urbano”, em Ramírez Losada (org.), Espacio 
Público, Patrimonio y Identidad(es), 2007, pp. 143-161, e “La utopia de lo urbano patrimonial o herejías 
sobre el patrimonio urbano”, em Viladevall I Guasch e Romón (orgs.), El Espacio Público en la Ciudad 
Contemporánea, 2009, pp. 87-94.  

11 Cf. Peixoto, “Requalificação urbana”, 2009, pp. 41-42. 
12 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, pp. 382, 383.  
13 Idem, p. 445. 
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lefebvriano, não espanta que o equacionamento conceitual entre os usos e as políticas 

de reconversão dos usos dos lugares públicos historicamente centrais ressalte 

semelhanças entre contextos urbanos diversos. 

Tal ênfase conceitual no comum mal não faria ao debate brasileiro, não fosse 

por um certo caráter “redutor” das diferenças empíricas que, a meu ver, acaba por 

nele se imprimir. Se, como salienta Lefebvre14, não há como conceituar sem “reduzir”, 

para fins cognitivos, a complexidade (e as diferenças) da realidade empírica, quando 

essa redução “destrói aquilo que ela colocou entre parênteses, seja no plano teórico, 

seja no plano prático”, estamos em face de “atitudes intelectuais” que acabam por 

“negar as diferenças”: atitudes “redutoras”, diversas do “pensamento diferencialista”, 

que “reconhece teoricamente as diferenças”. Ora, a chave interpretativa referente ao 

sentido político comum dos usos contribui para inserir o debate conceitual brasileiro 

numa pauta de preocupações teóricas forjadas em primeira instância no contato 

investigativo com realidades empíricas outras – não raro estrangeiras. No limite, há o 

risco de as diferenças empiricamente existentes desaparecerem da agenda 

conceitual.  

Quanto à problemática do impacto das intervenções urbanísticas de 

“requalificação urbana” sobre os usos dos lugares públicos historicamente centrais, o 

que acaba ficando em aberto, em termos conceituais, é como tais usos são 

impactados diferentemente por tais políticas urbanas. E isso em função de 

“qualidades” empíricas que diferenciam tais usos daqueles apreensíveis nos contextos 

urbanos estrangeiros (em geral europeus e norte-americanos) que inspiram as 

conceituações brasileiras.  

Meu objetivo aqui é buscar as respostas que nesse sentido oferece uma 

orientação metodológica alternativa. Sem ignorar a interferência do poder na prática e 

na teoria relativas a como é usado dia a dia o espaço, a abordagem lefebvriana das 

contradições históricas da práxis, na vida cotidiana no capitalismo do Segundo Pós-

Guerra, problematiza a mediação do espaço na (re)produção dessas contradições.  

A práxis é “ato, relação dialética entre a natureza e o homem, as coisas e a 

consciência”15, e a vida cotidiana é um “nível de realidade” da práxis, pois o “’vivido’ 

cotidiano” é “resíduo” e “produto” de fatos e conceitos que impregnam toda a atividade 

humana16. Portanto, qualquer ato na vida cotidiana está imbuído da possibilidade de 

mímese, de repetição ou de invenção, sendo que o “nível mais elevado” dessa última 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Cf. Lefebvre, op. cit., 1970a, p. 70.  
15 Cf. Lefebvre, Sociologie de Marx, [1966] 1974, p. 41.  
16 Cf. Henri Lefebvre, op. cit., 1961, p. 62.  
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é atingido na “atividade revolucionária”, passível de ser exercida no conhecimento, na 

cultura (na ideologia) e na ação política17. Mas a práxis não se dá solta no ar. Se “as 

relações sociais só têm existência real no e pelo espaço”, a práxis se (re)produz pela 

mediação desse “conjunto de relações entre as coisas (objetos e produtos)” que, 

produzido socialmente, é ao mesmo tempo meio de produção de práxis18. De fato, a 

prática social é “prática espacial”, a que corresponde um “uso do espaço” pela 

mediação do corpo, tendo-se em conta que “a prática social assumida globalmente 

supõe um uso do corpo: o emprego das mãos, dos membros, dos órgãos sensoriais, 

os gestos do trabalho e os das atividades externas ao trabalho”19.  

Por tudo isso, a relação da práxis com o espaço é mediada pelo corpo, ou 

melhor, pelo uso do espaço pela mediação do corpo – que, por sua vez, “é um espaço 

e possui seu espaço: ele se produz ali e o produz”20. E esse fato tem implicações 

metodológicas evidentes para quem, como eu, se interessa em enfrentar o tema dos 

usos dos lugares públicos pelo prisma metodológico lefebvriano. Afinal, o corpo é 

referencial para a compreensão dos três “momentos” do espaço. Este é “percebido” 

através justamente do corpo que se move fisicamente e o apreende sensorialmente, e 

é “vivido” – também corporalmente – pelos chamados habitantes e usuários, por 

certos artistas e intelectuais que “acompanham o espaço”21, considerando-se que o 

espaço é vivido pela mediação de “imagens e símbolos”, obras respectivamente 

individuais e coletivas dirigidas, ambas, à afetividade e suscitando a emoção22. E tudo 

isso transcorre em meio às pressões do espaço “concebido” racional e 

especulativamente por sábios, planejadores, urbanistas e tecnocratas23. 

Sob esse prisma, a problemática do impacto diferente das políticas de 

"requalificação urbana” sobre os usos das ruas e praças historicamente centrais das 

metrópoles brasileiras diz respeito a como os pedestres desses “lugares” – “níve[is] do 

espaço social” discerníveis através de “palavras do discurso cotidiano” (no nível 

fenomênico da vida cotidiana) que, por sua vez, correspondem a um uso do espaço, 

uma prática espacial que tais palavras dizem e compõem24 – usam corporalmente 

esses mesmos lugares pela mediação do vivido e do concebido. Como será que esse 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Cf. Lefebvre, op. cit., [1966] 1974, p. 41. 
18 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, pp. 465, 100, xx, 88-89.  
19 Idem, pp. 23-24.  
20 Idem, p. 199.  
21 Idem, p. 49. 
22 Cf. Lefebvre, op. cit., 1961, p. 288.  
23 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, pp. 48-50. 
24 Idem, pp.108, 23–24.  
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uso – lefebvriano e teoricamente singular (o que a grafia correspondente sinaliza) –, 

mediado pelo espaço vivido e pelo concebido, pode revelar diferenças no modo como 

as políticas de “requalificação urbana” impactam os usos – empiricamente plurais – 

dos lugares públicos dos centros históricos brasileiros atuais? 

O argumento aqui é de que é decisiva a historicidade do uso do espaço pelos 

pedestres. Penso no tempo histórico, ou melhor, no encadeamento de temporalidades 

da história relativas ao passado, ao presente e ao possível25. Como mostrou Lefebvre 

através do método regressivo-progressivo26, as relações sociais, concepções e objetos 

apreensíveis “no atual” de qualquer “campo” empiricamente investigado portam 

“datas” históricas específicas cujos (des)encontros apontam para contradições 

históricas sinalizadoras de possibilidades definidas de transformação social contidas 

no presente27.  

Inquirir a historicidade do uso dos lugares públicos historicamente centrais 

impactados pela “requalificação” em campos empíricos diversos revela que os 

vínculos entre o vivido e o concebido constituem mediações diferentes do uso desses 

lugares. Eis o que torna a historicidade do uso mediação reveladora de bem mais do 

que diferença (teórica) nas diferenças (empíricas). Ela vira instrumento conceitual 

passível de contribuir notadamente para o debate sobre os sentidos políticos dos usos 

da rua. Evidencia que o caráter contestatório desses constitui uma possibilidade 

histórica entre outras, e não ‘o’ sentido dos usos que moradores, trabalhadores e 

usuários fazem dos lugares públicos nos centros históricos urbanos ‘requalificados’. 

A fim de demonstrar o argumento, cabe primeiro operacionalizar a questão de 

como a historicidade do uso do espaço pode ser conceitualmente reveladora de 

diferenças no uso dos lugares públicos dos centros históricos atuais – em particular 

das praças da Sé lisboeta e paulistana por seus pedestres. Na sequência, nada como 

conhecer a materialidade física e social de ambos os logradouros. Há então como 

voltar-se para a historicidade do uso primeiro ‘lá’ e, depois, ‘cá’. Por fim, será possível 

problematizar em termos regressivo-progressivos a diferença que os tempos históricos 

diferentes revelam.  

 

Em busca da historicidade do vivido e do concebido  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 “O passado se torna (de novo) presente em função da realização das possibilidades objetivamente 

implícitas nesse passado. Ele se desdobra e atualiza com elas”. Cf. Henri Lefebvre, La proclamation de 
la Commune, 1965, p. 37.   

26 Cf. Henri Lefebvre, Du rural à l’urbain, [1970] 2001a, pp. 73-78.  
27 Cf. também José de S. Martins, “As temporalidades da História na dialética de Lefebvre”, em Martins 

(org.), Henri Lefebvre e o Retorno à Dialética, 1996a, pp. 13-37; Fraya Frehse, “For Difference ‘in and 
through’ São Paulo: The Regressive-Progressive Method”, em Stanek, Schmid e Moravánsky (orgs.), 
Urban Revolution Now, 2014, pp. 243-262. 
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Como a ênfase da pergunta investigativa reside nos modos diferentes como 

lugares públicos historicamente centrais das metrópoles brasileiras atuais são usados 

por seus pedestres pela mediação do vivido e do concebido, é tentador o exercício 

comparativo. A comparação permite chegar a “semelhanças e diferenças” em relação 

a um problema teórico28.  

Para fins dos “diálogos urbanos” propostos pela Rede Brasil-Portugal de Estudos 

Urbanos29, optei por transformar em cenários empíricos para o exercício comparativo 

um lugar público historicamente central de São Paulo – que já estudo há anos – e de 

Lisboa – em que pude me aprofundar justamente graças a minha participação na 

Rede.  

São duas metrópoles, centralidades que se impõem econômica, política e 

simbolicamente sobre um entorno. Todavia, suas escalas são bem distintas: as 

relações sociais arranjam-se territorialmente de modos diversos, da dimensão 

supranacional à corporal passando pela nacional, a regional, a urbana e a local30. Uma 

evidência se encontra na demografia: 11,2 milhões de habitantes (em 2010) fazem de 

São Paulo a cidade mais populosa da Região Metropolitana de São Paulo, com 19,7 

milhões; já a Área Metropolitana de Lisboa soma quase 2,8 milhões de habitantes (em 

2011), dos quais cerca de 550 mil vivem na cidade. A despeito dessas diferenças, os 

lugares públicos dos respectivos centros históricos são episodicamente objetos de 

políticas de “requalificação urbana”, dada a concentração de monumentos ali. Tais 

convergências em relação ao problema teórico convidam à comparação.  

Para tanto, e ciente de que o plano operacional de uma investigação empírica é 

indissociável dos pressupostos lógicos da orientação metodológica que se adota31, 

reconheço que um “pensamento” teoricamente receptivo às diferenças se interessa 

pela “apropriação (do corpo, do desejo, do tempo e do espaço)”. Esta se define, afinal, 

“pelo conjunto de diferenças que a prática pode retirar de fontes naturais”32. Então, 

cabe enfocar a dialética entre “apropriação” (qualitativa) e “propriedade” (quantitativa) 

que impregna a práxis – e sua relação com o pensamento.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Cf. Heinz-Gerhard Haupt e Jürgen Kocka, “Historischer Vergleich: Methoden, Aufgaben, Probleme. 

Eine Einleitung”, em Haupt e Kocka (orgs.), Geschichte und Vergleich, 1996, p. 9.  
29 A Rede congregou, entre 2006 e 2013, pesquisadores alocados sobretudo em universidades 

portuguesas e brasileiras no intuito de produzir reflexões comparativas sobre as cidades 
contemporâneas com base em diversos cenários empíricos e perspectivas teóricas. Cf. a respeito de 
Carlos Fortuna e Rogerio Proença Leite (orgs.) respectivamente Plural de Cidade: Novos léxicos 
urbanos, 2009, e Diálogos Urbanos: Territórios, culturas, patrimónios, 2013.  

30 Roger Keil e Neil Brenner, “Globalisierung, Stadt und Politik”, em Scharenberg e Schmidtke (orgs.), 
Globalisierung und der Strukturwandel des Politischen, 2003, p. 256.  

31 Cf. José de S. Martins, A Sociabilidade do Homem Simples, 2008a, p. 138.  
32 Cf. Lefebvre, op. cit., 1970a, p. 174.  
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Ora, também o uso do espaço está impregnado do embate dialético entre 

“apropriação” e “propriedade”33. No capitalismo da segunda metade do século XX, o 

embate entre ambos na seara do uso é ferrenho. Afinal, este transcorre no “cotidiano”, 

modo de vida pautado numa “programação” do dia a dia comandada “pelo mercado, 

pelo sistema de equivalências, pelo marketing e a publicidade”34, sendo a referência 

primordial do cotidiano o Estado, âmbito da “re-produção de relações sociais”35. Nesse 

contexto, é fácil o uso subjugar-se à troca – embora também aqui o embate dialético 

seja irredutível.  

Por tudo isso, o uso do espaço se encontra impregnado também de 

historicidade. Se “toda realidade no espaço se expõe e explica por uma gênese no 

tempo”36, qualquer ato ali carrega em si uma data que se relaciona de modos diversos 

com o passado, o presente e o possível – ou seja, com as possibilidades históricas de 

mudança do presente em função do modo como o passado impregna esse mesmo 

presente como contradição. Por exemplo, um uso do espaço dominado pela 

propriedade é, nos tempos que correm, uso condenado a repetir-se e/ou a mimetizar 

outro – e, portanto, uma mediação reveladora do vigor da reprodução do espaço (e 

das relações sociais). E isso para além da inevitabilidade da apropriação. Coexistindo 

residualmente nesse mesmo uso, mas com uma data histórica outra, a apropriação 

sinaliza para a irredutibilidade de “necessidades radicais” (marxianas) contidas na 

práxis: concepções e relações não capturadas pelo poder e subterrâneas na vida 

social37, cuja satisfação não prescinde de mudanças na sociedade e que, por isso 

mesmo, anunciam, no presente, quais as possibilidades históricas de transformação 

social38.   

Desse ponto de vista, a questão do uso diferente dos lugares públicos nos 

centros históricos paulistano e lisboeta se deixa reformular: Qual o tempo histórico que 

impregna respectivamente esse uso, qual assim a sua historicidade, nesses diferentes 

contextos urbanos? 

A fim de apreendê-la empiricamente, minha opção aqui é centrar-me em 

representações, “substitutos da presença na ausência” situados “entre o vivido e o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Cf. Odette Seabra, “A insurreição do uso” em Martins (org.), Henri Lefebvre e o Retorno à Dialética, 

1996, pp. 71-72.  
34 Cf. Henri Lefebvre, “Henri Lefebvre”, em Corpet e Paquot (orgs.), Entrevistas ao Le Monde, [1982] 

1989, p. 134.  
35 Cf. Seabra, “A insurreição do uso”, 1996, p. 77.  
36 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 136.  
37 Cf. Lefebvre, op. cit., 1965, p. 20; Martins, “As temporalidades da história na dialética de Lefebvre”, 

1996a, p. 23.  
38 Idem, ibIdem.  
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concebido, a meio-caminho talvez entre o que escapa e aquilo que se apropria”39. O 

vivido é uma ausência que só através da representação se torna presente40, embora a 

própria representação possa ser formalizada (abstraída) racional e especulativamente 

– e, assim, engolfada pelo concebido41.  

Quando o assunto é espaço, esse vínculo entre o vivido e o concebido pela 

mediação de representações assume uma importância metodológica ímpar. O espaço 

vivido é “espaço de representações”, prenhe de imaginário42 – essa “relação da 

consciência (refletida, subjetiva) com o real”43 da qual as representações são 

mediações44. Já o espaço concebido é âmbito das “representações do espaço”45. Em 

suma: o espaço é usado pela mediação de representações a seu respeito. Então, a 

historicidade desse uso é apreensível analiticamente quando se enfoca a historicidade 

das representações que o medeiam.  

Há que se ter em mente, contudo, que o espaço das representações não é 

análogo às representações do espaço. O primeiro é “povoado de objetos, de projetos 

e trajetos aos quais se ligam as representações e que fazem parte do representado”. 

Já as segundas são “construídas a partir de um saber e de uma lógica, implicando as 

aquisições das matemáticas, das técnicas etc.”46. Já que, entretanto, aquele não existe 

sem esse, dada a mediação da prática espacial (e do uso), crucial é “confrontar” o 

espaço vivido e o concebido pela mediação de representações: Como o espaço das 

representações e as representações do espaço coexistem, concordam entre si ou 

interferem um nas outras, e vice-versa47?  

Aqui, é disso que se trata. Importa apreender como o espaço vivido e o espaço 

concebido se relacionam em lugares públicos lisboetas e paulistanos pela mediação 

de representações de historicidades variadas que, por sua vez, medeiam o uso 

desses logradouros pelos pedestres em cada metrópole. Em suma: Como as 

representações que povoam o espaço vivido se relacionam, em termos históricos, com 

aquelas que impregnam o espaço concebido, na seara do uso do espaço pelos 

pedestres?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Cf. Henri Lefebvre, La présence et l’absence, 1980, pp. 240, 56.  
40 Idem, p. 164.  
41 Idem, p. 180. 
42 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, pp. 52. 
43 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980, p. 83.  
44 Idem, p. 56.  
45 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, pp. 43, 48.  
46 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980, p. 50.  
47 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 52.  
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Explicitados esses aspectos, há como aproximar-se do campo empírico aqui em 

jogo. Nos termos propostos, a comparação requer uma base mínima de “analogias 

aparentes”, ao pesquisador, entre dois ou mais “fenômenos” que, apreensíveis de um 

ou mais “ambientes sociais” distintos, cabe explicar na medida do possível48. Como 

essa base de comparação tem de se referenciar à questão dos vínculos entre o 

espaço das representações e as representações do espaço, cabe identificar ao menos 

uma analogia aparente nos lugares públicos vividos e concebidos nos centros 

históricos lisboeta e paulistano.  

Considerando que aqui o espaço vivido é contemplado pelo prisma do uso, os 

tipos humanos que interessam em especial são pedestres cujo modo de viver os 

lugares públicos historicamente centrais de Lisboa e de São Paulo da atualidade 

esteja especialmente impregnado da historicidade própria da apropriação (do uso) – 

em meio, evidentemente, ao vigor dialético dos tempos históricos da propriedade (da 

troca). Ora, nos períodos mais cotidianos da semana – o horário comercial (9-19h) dos 

dias comercialmente mais úteis (segunda-feira e sábado) –, são transeuntes e não-

transeuntes que coexistem nas vias e logradouros públicos das colinas onde 

emergiram historicamente as atuais São Paulo e Lisboa. Com efeito, ruas, becos e 

largos da chamada colina histórica ou central paulistana – atualmente conhecida como 

Centro Velho – e da colina de São Jorge lisboeta atraem, de um lado, pedestres que 

se particularizam por um comportamento corporal específico nos lugares públicos: eles 

por ali passam fisicamente com regularidade, mais ou menos anônimos, nativos ou 

não49. Vão e vêm entre os “setores do cotidiano”50: os lugares de trabalho, de moradia 

e de lazer, por referência aos quais a rua constitui mero lugar de passagem. De outro 

lado, há nessas ruas e praças gente que se caracteriza por fazer dali o núcleo 

espacial referencial de seu cotidiano, em meio ao trânsito dos outros. O neologismo 

“não-transeuntes” que emprego visa particularizar pedestres que ali encontram 

trabalho, sociabilidade e, por vezes, moradia. São, entre outros, vendedores 

ambulantes, engraxadores, vendedores de jornais, além de gente popularmente 

chamada no Brasil de morador de rua, de pastor, artista de rua, de homem-placa ou 

plaqueiro. 

Justamente o fato de ali permanecerem com regularidade nos momentos mais 

cotidianos da semana, torna os não-transeuntes interessantes para os fins deste 

estudo. A sua presença ali é indiferente ao constrangimento físico e moral em favor do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Cf. Marc Bloch, “Pour une histoire comparée des sociétés européennes”, 1928, p. 17, citado em Haupt 

e Kocka, “Historischer Vergleich: Methoden, Aufgaben, Probleme. Eine Einleitung”, p. 10.  
49 Cf. Fraya Frehse, Ô da Rua! O transeunte e o advento da modernidade em São Paulo, 2011a, p. 45.  
50 Cf. Lefebvre, op. cit., [1970] 2001a, p. 99.  
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trânsito, que marca o cotidiano dessas metrópoles. Tal regularidade assegura que o 

modo como os não-transeuntes vivem esses lugares se impregne de todas as tensões 

históricas possíveis entre o qualitativo e o quantitativo, o uso e a troca, a apropriação e 

a propriedade, o vivido e o concebido – em meio às episódicas operações de 

“requalificação urbana” que, traduzidas em reformas, interferem em seu cotidiano. 

Essa circunstância fenomênica faz do uso desses lugares públicos pelos não-

transeuntes uma mediação passível de revelar sinteticamente – crucial, nos limites 

deste texto – diferenças, quanto aos vínculos do vivido com o concebido dos quais o 

uso é mediação reveladora.  

Mas onde encontrar investigativamente esses não-transeuntes? Ciente de que 

também a materialidade física a ser inquirida em cada metrópole teria de potencializar 

as possibilidades analíticas de apreensão de diferenças na historicidade do uso, 

privilegiei, como primeiro critério para a sua seleção, que a rua ou praça potencial se 

distinguisse pela presença de algum monumento. Não somente porque a presença de 

monumentos é crucial para fazer de um lugar público um objeto de políticas de 

“requalificação urbana” em meio à voga de patrimonialização. Na perspectiva 

lefebvriana, monumentos são prenhes de temporalidades históricas muito diversas. 

“Espaços monumentais” essencialmente qualitativos, por serem eminentemente 

simbólicos, eles são “figurações” do passado de uma cidade, “os nós afetivos e ativos 

de sua vida cotidiana atual” e a “prefiguração de seu futuro”51. Dada a sua proximidade 

física em relação ao lugar público que o abriga fisicamente, é legítimo supor que a 

historicidade complexa do monumento impregne de algum modo também esse 

espaço.  

Mas quais monumentos? Meu segundo critério de seleção foi que os potenciais 

lugares públicos monumentais compartilhassem ao menos uma característica relativa 

ao concebido passível de figurar empiricamente como “analogia aparente”. Assim, 

cheguei às praças que sediam, respectivamente em Lisboa e em São Paulo, a Igreja 

de Santa Maria Maior e a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Assunção. 

Desde a Idade Média as cidades ocidentais possuem praças dotadas de catedrais – 

‘Sés’, sedes de dioceses. Decorre da virada do século IV europeu a valorização de 

“ambientes basilicais” grandiosos e solenes, dos quais a catedral é exemplar52. Se até 

o final do século XV português a “Praça da Sé” era um “espaço residual, adjacente à 

malha urbana construída, ou um simples adro de Igreja”, foi então que se difundiu ali – 

e consequentemente nas colônias portuguesas – a representação urbanística de que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Cf. de Lefebvre respectivamente op. cit., [1974] 2000, pp. 253-255, e op. cit., 1961, p. 308.  
52 Cf. Cláudio Pastro, A Arte no Cristianismo, 2010, p. 264.  
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as sedes das paróquias católicas deveriam ser construídas nos centros geográficos 

dos povoamentos53. É o que explica o chamado Largo da Sé lisboeta na colina de São 

Jorge no mínimo desde então, embora a catedral date de bem antes (1147), erguida 

no local de uma mesquita após a expulsão dos mouros54. E entende-se também por 

que a Praça da Sé paulistana tem esse nome e abriga a catedral na colina histórica 

até hoje, embora quase nada ali mais lembre o alargamento de vias até então 

conhecido como ‘Largo da Sé’, que, na face norte da atual praça, abrigou, 

respectivamente entre o início do século XVII e meados do XVIII, e entre 1745 e 1912, 

dois templos em arquitetura colonial, antes da atual catedral neogótica55.  

Como as catedrais não apenas se situam fisicamente nas praças em questão 

mas são responsáveis por sua toponímia, pode-se inferir que a historicidade desses 

lugares públicos seja suficientemente complexa para a busca de diferença no modo 

como eles – a seu modo monumentais – são usados por seus não-transeuntes.  

Por tudo isso, o objetivo investigativo se deixa precisar de modo sintético. Cabe 

buscar a historicidade das representações dos não-transeuntes das praças da Sé 

lisboeta e paulistana sobre esses logradouros. Já que, sob o prisma do uso, o espaço 

vivido é inseparável do concebido, a via para chegar à historicidade do espaço de 

representações é apreender antes as temporalidades históricas que impregnam as 

representações que a respeito dos lugares têm os terceiros que os conceberam 

fisicamente tais como são hoje: urbanistas, arquitetos, planejadores, tecnocratas – em 

suma, especialistas.  

Definidos esses critérios todos, é crucial aludir à interferência de fatores práticos. 

A pesquisa em Lisboa teve de ser pontual: transcorreu em tardes (13-19h) esparsas 

entre segunda-feira e sábado de junho de 2010 e de maio de 2011. De todo modo, foi 

possível recorrer a conhecimentos prévios sobre a Praça da Sé paulistana56, que 

tiveram como se renovar graças ao estranhamento suscitado pelo trabalho de campo 

em Lisboa. De fato, se o contato com o campo português foi de “primeira impressão”, 

sendo o tema e o campo até então “completamente desconhecidos”, o “poder 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Cf. Manuel C. Teixeira, “As praças urbanas portuguesas quinhentistas”, em Teixeira (org.), A Praça na 

Cidade Portuguesa, 2001a, p. 75. Sobre o urbanismo português do período colonial dos séculos XVI e 
XVIII, cf. Manuel C. Teixeira Margarida Valla (orgs.) O Urbanismo Português: Séculos XIII-XVIII. 
Portugal-Brasil. Lisboa, Livros Horizonte, 1999.  

54 Cf. Manuela Birg, “Santa Teixeira, Manuel C. & Valla, Margarida. O Urbanismo Português: Séculos 
XIII-XVIII. Portugal-Brasil. Lisboa, Livros Horizonte, 1999. 

Maria Maior”, em Santana e Sucena (orgs.), Dicionário da História de Lisboa, 1994, p. 849.  
55 Cf. Affonso de E. Taunay, Velho São Paulo, vol. 1, 1954, pp. 45-52; Fraya Frehse, “De Largo a Praça, 

de Matriz a Catedral: A Sé dos cartões postais paulistanos”, Cadernos de Campo, 5-6, 1997, pp. 117-
155. 

56 Cf. de Frehse respectivamente “De Largo a Praça, de Matriz a Catedral”, 1997, O Tempo das Ruas na 
São Paulo de Fins do Império, 2005, op. cit., 2011a, “For Difference ‘in and through’ São Paulo”, 2014. 
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evocativo” dessa “experiência etnográfica” marcou “todo o trabalho”57. Os instrumentos 

metodológicos desenvolvidos nesse campo viraram parâmetros para a coleta de 

dados na Praça da Sé em tardes esparsas de dias úteis de fevereiro de 2012: relatos 

etnográficos, fotografias e um roteiro específico de entrevistas. É para expressar 

narrativamente neste estudo o estranhamento que pude ter do logradouro paulistano 

em função da experiência lisboeta, que evoco o largo antes da praça.  

É no rastro das representações sobre esses lugares e seus tempos que cabe 

sair analiticamente a partir de agora. Mas não sem antes apresentar física e 

socialmente o largo e a praça, tal como eles se apresentaram a mim durante a 

pesquisa de campo entre 2010 e 2012. Para mais fluidez na leitura, o tempo da 

narrativa será o presente.  

 

O cenário físico e social ‘lá e cá’ 

 
Figura 1: Fraya Frehse, Vista nordeste do Largo da Sé de Lisboa, 2012 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Cf. José Guilherme C. Magnani, “Etnografia como prática e experiência”. Horizontes Antropológicos, 15 

(32), 2009, pp. 149-150. 
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Figura 2: Fraya Frehse, Vista sul da Praça da Sé de São Paulo, 2012 

 

O Largo da Sé mede aproximadamente 4000 metros quadrados58. Espraiando-

se em relativo declive, no formato de polígono quase retangular, pela falda da colina 

de São Jorge recoberta pelo bairro de Alfama, a área é margeada a leste pela 

catedral, ao norte pelo muro lateral da Igreja de Santo António, e ao sul e a oeste pelo 

talude que separa o largo de uma travessa mais abaixo. Já a rua que atravessa o 

largo como ladeira continua a noroeste em direção à Igreja de Santo António. Nos 

prédios sobretudo públicos e residenciais que ladeiam a travessa e a rua, prevalece a 

chamada arquitetura pombalina, própria das intervenções urbanísticas por que o 

centro de Lisboa passou sob a influência do Marquês de Pombal (1699-1782),  após o 

terramoto de 1755.  

Mas o largo não se restringe à extensão do leito carroçável que o corta. 

Pontuada por um ponto de ônibus, a calçada sul dessa via se abre para um largo 

triangular pontilhado por árvores, bancos de praça, um bebedouro, uma estátua com o 

busto do ator lisboeta Augusto Rosa (1852-1918) e um quiosque, além do gradil que 

encerra a entrada para o sanitário público, no subsolo:  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Cf. e-mail de Manuela Canedo, “técnica superior assessora” do Gabinete de Estudos Olisiponenses, em 

13.04.2012.  
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Figura 3: Fraya Frehse, Vista nordeste do setor arborizado e da rua  

que perfazem o Largo da Sé lisboeta, 2010 
 

Em toda a extensão, essa calçada é separada visual e fisicamente do largo por 

cubos de cimento, que impedem a subida de automóveis e ônibus ao local. E são 

muitos os que param no meio-fio: em especial táxis e ônibus de turismo, afora uma 

linha municipal dos célebres ‘eléctricos’ (bondes) e outra de ‘autocarros’ (ônibus). 

Já a Praça da Sé é um adro octogonal quase plano de aproximadamente 37.500 

metros quadrados59 que se estende a nordeste e a leste da escadaria da Catedral 

Metropolitana de São Paulo pela colina histórica abarcada pelo bairro da Sé. O templo 

margeia o lado meridional de um pátio retangular cujas faces leste e oeste são 

pontilhadas por duas linhas de palmeiras imperiais. Se o centro desse amplo tablado é 

tomado por uma pedra em estilo art nouveau postada sobre uma rosa dos ventos  – o 

chamado Marco Zero, do qual se medem oficialmente todas as distâncias físicas na 

cidade –, mais ao norte há, desde 2008, uma estátua do Apóstolo Paulo, além de 

mastros de bandeiras. Esse mobiliário separa visualmente o setor cimentado do pátio 

retangular de seu segmento norte, recoberto de árvores de copas largas, sem bancos 

de praça, mas com uma estátua do jesuíta José de Anchieta (1534-1597), um dos 

fundadores de São Paulo.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Cf. Renata Milanesi, Evolução Urbana e Espaço Público, 2002, p. 161. 
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Figura 4: Fraya Frehse, Vista sul do setor arborizado da Praça da Sé paulistana, 2012 

 

A leste, a praça é margeada por muretas, que separam fisicamente o pátio 

retangular de um vasto setor ajardinado com patamares interligados por escadas, 

árvores baixas e bancos de praça, espelhos d’água, estátuas de arte abstrata, um 

relógio de rua e as entradas da estação – ‘Sé’ – de metrô. Já a oeste o pátio é 

delimitado por uma rua com prédios (hoje em dia) essencialmente comerciais, cujos 

estilos arquitetônicos vão do neoclássico ao moderno. Já o setor sombreado da praça 

é margeado por estabelecimentos comerciais a leste, duas entradas do metrô ao sul, 

pela rua anteriormente mencionada a oeste e, ao norte, por uma via que, com suas 

calçadas, separa o setor quadrado da praça do remanescente triangular do antigo 

Largo da Sé, desprovido de árvores ou bancos.   

Dotados de tais características, o traçado do largo e da praça se distinguem 

claramente das primeiras praças da Sé de cada cidade. O formato lisboeta é 

indissociável dos efeitos devastadores do terramoto de 1755 sobre a catedral 

medieval e seu entorno60. Um clara pista nesse sentido existe no sanitário público, 

cuja construção subterrânea evidenciou, como explicita um folheto ali disponível, as 

“estruturas arqueológicas” da entrada de uma casa ruída com o terramoto e depois 

entulhada e terraplanada61. Mapas de Lisboa anteriores ao terramoto sugerem que o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Cf. Jorge P. Pereira, “Lisboa durante o terramoto de 1 de Novembro de 1755”. Olisipo, 22-23, 2005, p. 

24.  
61 Cf. Anônimo, “Estruturas arqueológicas do Largo da Sé”, s.d. 
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largo foi mais estreito e triangular62. Foi esse também o formato do logradouro 

paulistano até 1912. Já o projeto da nova catedral foi implantado três quarteirões a sul, 

após a demolição de todas as edificações ali em prol de um amplo pátio retangular 

que virou a Praça da Sé. Já na década de 1970, essa foi expandida radicalmente a 

leste, com a construção do metrô, e apareceu o vasto setor ajardinado63.  

No que se refere ao cenário social de ambos os logradouros, vale ressaltar de 

antemão que, em busca de não-transeuntes, a experiência etnográfica lisboeta 

transcorreu sobretudo no setor arborizado do Largo da Sé, onde eles se concentram. 

Por essa mesma razão, ao retornar à Praça da Sé, enfoquei sobretudo seu setor 

quadrado.  

Afora os veículos, foi possível discernir assim, de um lado, muitos transeuntes. 

No largo lisboeta sugerem ser sobretudo turistas movendo-se entre a Sé e a Igreja de 

Santo António, além de moradores do entorno e trabalhadores do comércio (turístico) 

ou dos prédios públicos da redondeza. Esses transeuntes apenas passam por ali, ou 

estacionam brevemente, de pé ou sentados na escadaria da catedral, em algum 

banco de praça, nas cadeiras do quiosque ou nos cubos de cimento. Já na praça 

paulistana, os turistas parecem ser comparativamente menos numerosos, os 

moradores do entorno quase ausentes – sendo o bairro atualmente pouco habitado 

(ao menos suas edificações, pois as ruas estão cheias de moradores...). De fato, 

prevaleceram visualmente para mim ali trabalhadores do entorno ou de longe, indo e 

vindo da estação de metrô, das muitas lojas de comércio popular e dos edifícios 

públicos da redondeza.  

De outro lado, foi possível reconhecer justamente não-transeuntes. No Largo da 

Sé, poucos: ali trabalham entre as 9h e as 18-19h basicamente dois artistas de rua, o 

funcionário do quiosque – para a venda de café – e a funcionária responsável pelo 

sanitário64. Eles se insinuaram no mobiliário que particulariza o triângulo sombreado: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Cf. João N. Tinoco, Planta da Cidade de Lisboa em que se Mostrão os Muros de Vermelho com Todas 

as Ruas e Praças, 1853; Augusto Vieira Da Silva, A Cerca Moura de Lisboa, 1939.  
63 Cf. Helio Damante, “Pequena história da Catedral de S. Paulo”, em [Jornal] O Estado de S. Paulo 

(org.), Ensaios Paulistas, 1958, pp. 733-745; Instituto Cultural Itaú, Cadernos Cidade de São Paulo - A 
Praça da Sé, 1993; Milanesi, op. cit., 2002.  

64 Ademais, soube em 2011, que ‘moradores de rua’ (‘sem-abrigo’ em Portugal) chegam no adro da 
catedral por volta das 20h para passar a noite – após a missa e o expediente.  
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Figura 5: Fraya Frehse, Vista oeste do setor arborizado do Largo da Sé lisboeta, 2011 

 

Diferentemente, o quadrado sombreado da Praça da Sé atrai tipos empíricos 

bem variados de não-transeuntes:  

 

 
Figura 6: Fraya Frehse, Vista norte do setor arborizado da Praça da Sé paulistana, 2012 

 

Há aqueles que, para fins de tipificação, denomino pessoas de rua, que ali vivem 

de dia e de noite (‘moradores de rua’, ‘sem-teto’, ‘meninos de rua’). Mas há ainda 

pessoas da rua, que ali permanecem sobretudo para fins de sociabilidade 
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(aposentados, desempregados de ambos os sexos e várias idades); comerciantes de 

rua, envolvidos em atividades eminentemente mercantis nesses locais (popularmente 

conhecidos como ‘camelôs’, ‘prostitutas’, ‘homens-placa’ ou ‘plaqueiros’, ‘mendigos’ e 

mesmo os trabalhadores das cinco bancas de jornal ali existentes); artistas e religiosos 

de rua (‘pastores’ de denominações evangélicas diversas, supostas ‘ciganas’ que leem 

as mãos dos transeuntes); enfim, artesãos de rua (engraxadores legal e ilegalmente 

atuantes no local). 

Em face de cenários físicos e sociais tão distintos, foi crucial cruzar minhas 

impressões sobre a materialidade física de cada logradouro com referências 

bibliográficas de cunho historiográfico65. Já em prol do tempo histórico do espaço 

vivido pelos não-transeuntes ‘lá e cá’, recorri, de um lado, a minhas observações 

etnográficas sobre deslocamentos e interações sociais dos não-transeuntes flagrados 

nas praças da Sé. De outro lado, lancei mão de entrevistas individuais com os não-

transeuntes dispostos a tanto – e, contrapontisticamente, com trabalhadores das 

respectivas catedrais, transeuntes dos dois logradouros: mantive, portanto, interações 

verbais semipadronizadas com esses pedestres sobre as suas impressões acerca de 

seu dia a dia em (relação a) tais praças.  

Cheguei assim a um corpus de três tipos de materiais que fornecem indícios de 

uma realidade mais ampla66. No caso, traços, sinais em particular da combinação 

diferente de temporalidades históricas que impregnam os vínculos entre o espaço 

vivido e o concebido ‘lá e cá’ entre 2010 e 2012. Há, de um lado, referências 

documentais e observações empíricas que remetem em particular a representações 

que qualifico como urbanísticas acerca de cada logradouro. Existem, de outro lado, 

observações a “técnicas corporais” maussianas dos não-transeuntes67: modos como 

esses sabem “servir-se de seus corpos”. Elas sinalizam para representações dos não-

transeuntes sobre as respectivas praças. Mas também as entrevistas com esses 

pedestres contêm indícios nesse sentido. Elas trazem “imagens” desses lugares 

públicos: “formas” específicas das representações68 muito próximas do vivido. 

Invenções individuais, as imagens escapam, afinal, às abstrações racionalmente 

elaboradas por se situarem no “sensível”, congregando “signos” e “simbolismos” que 

unem expressivamente emoções individuais e grupais passadas ao presente e ao 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 Agradeço, nesse sentido, ao inestimável auxílio que em Lisboa e online obtive do historiador João 

Pimentel e do sociólogo Cândido José da  Silva Pereira. 
66 Cf. Carlo Ginzburg, Mitos, Emblemas e Sinais, [1986] 1991, p. 177.  
67 Cf. Marcel Mauss, “Les techniques du corps [1936]”, em Anthropologie et sociologie, [1950] 1997, p. 

365.  
68 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980, p. 240. 
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futuro69. Ora, se as imagens integram imaginários específicos, é possível avaliar que 

indícios o imaginário dos não-transeuntes sobre os logradouro contém acerca dos 

vínculos do espaço de representações com as representações urbanísticas do 

espaço.  

Com efeito, embora a quantidade dessas imagens seja restrita em função do 

número de pedestres que pude entrevistar ‘lá e cá’, o seu caráter “indiciário” não se 

esvai. Dado esse limite do material, transformei em critério para a identificação de 

indícios de representações o fato de as imagens criadas pelos não-transeuntes 

durante as entrevistas serem compartilhadas por no mínimo dois deles. Quando 

apenas um pedestre se remeteu a tal imagem, aí foi fundamental que ela 

reaparecesse na fala de no mínimo um dos dois entrevistados nas respectivas 

catedrais.  

Emergiram assim diferenças de tempo histórico entre o vivido e o concebido que 

asseguram um espaço teórico sui generis para a diferença, quando o assunto é o 

impacto da chamada requalificação urbana sobre os usos dos lugares públicos dos 

centros históricos atuais. 

 

Da pré-história ao início do século XX: Os tempos do Largo da Sé 

Movimentar-se etnograficamente e ‘documentalmente’ pelo logradouro com o 

olhar atento ao espaço concebido revela quatro representações definidas. Merece 

destaque, em primeiro lugar, a associação simbólica do largo a um elemento 

urbanístico central da cidade. Já vimos que data do medievo português a 

representação de que a “praça da Sé” deveria atuar como “elemento gerador de uma 

malha urbana de que é o centro”70. E, no entanto, a representação medeia a aparência 

física e social também do atual Largo da Sé. Uma evidência é que, a despeito da 

expansão geográfica da cidade ao longo dos séculos e, em particular, desde o final do 

século XIX, a catedral permanece na colina. O que não deixa de ser digno de nota, 

considerando que hoje Alfama é apenas uma pálida herança do glamour social e 

econômico que permeava a vida de boa parte dos moradores ali residentes no 

passado – e até o século XX71. 

Se essa representação do largo é, do ponto de vista histórico, a mais antiga que 

pude ali discernir, o lugar é mediação também de três concepções mais recentes.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Cf. Lefebvre, op. cit., 1961, p. 288. 
70 Cf. Teixeira, “As praças urbanas portuguesas quinhentistas”, 2001a, p. 78.  
71 Cf. António F. da Costa, Sociedade de Bairro, 1999, p. 83; Maria Inês de B. C. Noivo, Percurso pela 

Alfama Arqueológica, 2010. 
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Parece datar das décadas finais do século XIX a concepção do Largo da Sé 

como via de circulação de veículos e pedestres, trânsito e transeuntes. É ao menos o 

que sugere a única referência bibliográfica que encontrei acerca de transformações 

urbanísticas no largo após o terramoto. Segundo registra em 1885 o olisipógrafo Julio 

de Castilho72, o largo teria sido demolido pela “atual direção das obras, e reconstruído 

segundo uma nova forma, em harmonia com as exigências modernas da viação 

pública no local, conservando-se apenas a parte lateral, com a respectiva escada de 

acesso à porta sul da igreja”. De fato, pelo que sugerem as fotografias do “Largo da 

Sé” do acervo online do Arquivo Fotográfico do Arquivo Municipal de Lisboa73, e 

conversas com o sociólogo Cândido da Silva Pereira, parece ter sido nos anos de 

1900, na véspera da instauração do regime republicano (1910), que a rua que risca o 

atual Largo da Sé recebeu ‘eléctricos’.  

Tal representação até hoje medeia o dia a dia no logradouro. Se só uma linha de 

bondes cruza o leito carroçável dia a dia e noite a noite, automóveis e ônibus não 

faltam – com as respectivas ‘paragens’ e placas de sinalização (Figs. 3 e 5). 

Porém, notadamente as imagens do Arquivo Fotográfico sugerem mais: parece 

datar no mínimo do início do século XX a representação do largo como praça 

historicamente moderna. Penso na valorização social que, no século XIX, começa a 

ter em Portugal um novo tipo de praça, frequentemente ajardinada74. Com bancos e 

caminhos para passeio, ela se difunde pelas cidades dos quatro cantos do mundo no 

rastro da modernidade europeia oitocentista, prestando-se à permanência física 

momentânea de pedestres cada vez mais anônimos entre si75. As praças viram 

lugares públicos primordiais de descanso para os transeuntes, em meio ao ir e vir 

regular que os particulariza fenomenicamente nas ruas e praças.  

Também essa representação mediava aparência física e social ao menos do 

setor sombreado do Largo da Sé quando ali pesquisei. Não à toa o mobiliário urbano 

data, em termos históricos, do século XIX: bancos, quiosques e mesmo sanitários 

públicos76. Porém a própria legislação da Câmara Municipal lisboeta carrega indícios 

do vigor atual dessa representação na cidade. Em seu sítio eletrônico encontrei, entre 

os “despachos” relativos a “quiosques” e bancas de jornais e revistas nas vias 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Cf. Julio de Castilho, Lisboa Antiga - Segunda Parte: Bairros orientais, vol. 5, 1936, p. 38; cf. também 

sobre a história da catedral e do largo respectivamente Manuel Ribeiro, A Sé de Lisboa, 1938, 
Norberto Araújo, Peregrinações em Lisboa, vol. 2, [1938-1939] 1992, pp. 27-49, e Lucia Rosas, “A Sé 
de Lisboa: Augusto Fuschini e a representação da arquitectura medieval”, IDEARTE – Revista de 
Teorias e Ciências da Arte, 2 (3), 2005, 51-71.  

73 Cf. Acervo online de fotografias do “Largo da Sé”, em Arquivo Fotográfico de Lisboa. 
74 Cf. Manuel Teixeira, “Introdução”, em Teixeira (org.), A Praça na Cidade Portuguesa, 2001b, p. 15. 
75 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, p. 44.  
76 Idem, pp. 271, 277.  
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públicas, a ênfase de que “estes tipos de equipamentos continuam a ser 

indispensáveis à Cidade quer do ponto de vista económico e social, quer do ponto de 

vista estético”77.  

A representação urbanística historicamente mais recente que pude apreender é 

de que o largo é um ponto turístico privilegiado do centro histórico em função de sua 

proximidade em relação à catedral (afora os muitos outros monumentos do entorno).  

Na verdade, datam do último quartel do século XIX as primeiras iniciativas – 

“nacionalistas” – em prol da restauração da Sé em conformidade com aquela que teria 

sido a sua aparência medieval, após as muitas reformas de feição classicista que o 

templo sofreu sobretudo depois do terramoto78. Sob a inspiração das concepções 

arquitetônicas de Viollet-le-Duc (1814-1879) acerca da “catedral ideal”, difundiu-se 

entre os intelectuais a representação da Sé como testemunho privilegiado das origens 

históricas da nação portuguesa79. Porém apenas em 1902 teve início o restauro da 

catedral, valorizando o elemento gótico numa catedral tornada “monumento nacional” 

em 1907, e incorporada pelo Estado após a separação deste em relação à Igreja 

(1911)80. Posteriormente, ganhou espaço a “reintegração do monumento no tempo 

medieval” segundo uma “unidade pristina”81. Mas essa orientação em prol do elemento 

românico só entrou em prática no Estado Novo (1933-1974), no âmbito de uma 

política patrimonial mais ampla que fez dos monumentos nacionais “sinônimos dos 

momentos cruciais da nossa História”82: testemunhos supostamente autênticos do 

berço ancestral da nacionalidade portuguesa.  

Por mais que toda essa história tenha transcorrido na primeira metade do século 

XX, consolidando-se simbolicamente quando, na década de 1940, a catedral sediou 

parte das comemorações do 8o centenário da Fundação de Portugal e da “Conquista 

de Lisboa aos Mouros”, além do 3o centenário da Independência nacional, essa 

importância simbólica do monumento permaneceu, no segundo Pós-Guerra. A partir 

de então, o turismo se disseminou ainda mais pelo centro histórico lisboeta – embora 

date de 1911 o primeiro Conselho Nacional de Turismo83.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 Cf. Vitor Costa, “Despacho 131/P/91 – Licenças de ocupação da via pública com quiosques [1991]”, em 

Câmara Municipal de Lisboa, disponível em <http://www.cm-lisboa.pt/?idc=283&di=57003>, acesso em 
7.04.2011. Agradeço ao historiador Gonçalo Gonçalves a indicação do sítio. 

78 Cf. Maria J. Baptista Neto, “Os restauros da catedral de Lisboa à luz da mentalidade do tempo”, em 
Barroca (org.), Carlos Alberto Ferreira de Almeida in Memoriam, vol. 2, 1999, p. 133.  

79 Idem, p. 133; Rosas, op. cit., 2005.  
80 Idem, p. 135.  
81 Idem, p. 136.  
82 Idem, p. 137.  
83 Evidente nesse sentido é um documentário que conheci em Lisboa em 2011: “Realidades portuguesas 

no 1: Turismo” (1961), de Miguel Spiguel (1921-1975), que se dedicara antes a documentários sobre as 
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Assim, só tenderam a se potencializar as evidências do vigor da representação 

urbanística do largo como ponto turístico privilegiado em função da catedral. As 

políticas de “requalificação urbana” se intensificaram em Portugal a partir dos anos de 

198084, depois de instaurado o regime democrático (1974) e da adesão à União 

Europeia (1986). E vieram de mãos dadas com políticas de “patrimonialização” – de 

classificação e proteção formal de bens85. À luz desse contexto, o próprio mobiliário 

atual do Largo da Sé contribui para atrair turistas. Além dos bancos, do quiosque e do 

sanitário – construído em 1993 –, penso nas placas de rua indicativas dos 

monumentos turísticos do entorno. Outro indício: a “Sé Patriarcal” integra a lista dos 

monumentos do sítio eletrônico do Departamento de Turismo de Lisboa como “edifício 

religioso mais importante da cidade de Lisboa”86.  

Explicitadas as quatro representações, nota-se que diversas temporalidades 

hoje convivem no largo concebido. Mas e a historicidade do espaço vivido? 

É a representação do logradouro como praça moderna que se oculta sob uma 

técnica corporal específica que discerni ali entre os seguintes não-transeuntes: os dois 

artistas de rua estrangeiros – o afegão Said*87 (de aparentes 35 anos em 2011 e 

trabalhando no largo desde 2010, embora pareça ter chegado em Portugal e Lisboa 

em 2001) e o cinquentenário georgiano Jorge* (que em 2000 imigrou para a cidade, 

trabalhando no largo desde 2010); o “comerciante” (brasileiro) do quiosque Fabiano* 

(de 32 anos, no local entre maio e novembro desde 2010, quando chegou do Brasil); e 

a “assistente de sanitário” Clara* (58 anos, moradora bragantina do entorno do largo 

desde 1974, tendo ingressado na lida do sanitário em 2010). Fabiano e os artistas 

costumavam dividir – comigo também – um dos bancos da praça, afora banquinhos e 

cadeiras que os artistas mantinham para pintar alguma tela (sobretudo Said; Jorge 

não gostava de pintar “na rua”). Inclusive Clara às vezes subia do subsolo para um 

pouco de sol e um dedo de prosa num banco, com alguma moradora ou trabalhadora 

das redondezas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
colônias portuguesas (cf. Thiago Baptista, “Abrir os cofres”, 2011, p. 2). Numa das primeiras cenas – 
significativamente uma vista do Largo da Sé em direção à catedral –, o narrador associa Lisboa à 
“cidade do encontro do presente com o passado”. 

84 Cf. Paulo Peixoto, “As cidades e os processos de patrimonialização”, em Pinheiro, Baptista e Vaz 
(orgs.), Cidade e Metrópole: Centralidades e marginalidades, 2001, pp. 171-179; Carlos Fortuna e 
Paulo Peixoto, “A recriação e reprodução de representações no processo de transformação das 
paisagens urbanas de algumas cidades portuguesas”, em Fortuna e Silva (orgs.), Projecto e 
Circunstância: Culturas urbanas em Portugal, 2002, pp. 17-63. 

85 Cf. Paulo Peixoto, “Centros históricos e sustentabilidade cultural das cidades”, Sociologia, 13, 2003, p. 
215, nota.  

86 Cf. Câmara Municipal de Lisboa, “Sé Patriarcal”, em Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa, 2012, 
disponível em <http://www.lisboa-cidade.com/lx/>, acesso em 24.04.2012. 

87 O asterico indica o caráter fictício do nome, para fins de anonimato. 
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Embora esparsas, a técnica corporal é indicativa do largo vivido por esses não-

transeuntes. Se a mediação principal da presença deles ali nos dias úteis é o trabalho, 

e trabalho ritmado pela presença cotidiana de turistas na catedral e no entorno, nem 

por isso o corpo deixa de ser usado em prol do descanso. Para tanto, nada como os 

bancos. 

Também a representação do logradouro como ponto turístico reaparece, a seu 

modo, pela mediação de algumas técnicas corporais desses não-transeuntes. Penso 

em particular no uso do corpo para comunicar publicamente supostas virtudes do largo 

em função de sua proximidade física a monumentos do centro histórico.  

Reveladoras são, de um lado, as obras dos dois artistas. Mediante licença obtida 

por “concurso” da Câmara Municipal, Jorge e Said vendiam no largo quadros de 

autoria própria ou de suas esposas cujo tema quase único era o centro histórico 

lisboeta, com várias imagens dos bondes diante da catedral, do próprio templo, do 

largo e de Alfama em geral. De outro lado, é significativo que Clara tenha feito comigo 

um verdadeiro tour por todas as cabines (masculinas e femininas) da “casa de banho”, 

chamando a atenção para a brancura dos encanamentos, pias, azulejos e torneiras 

desde que assumiu o posto, e aludindo orgulhosa à “ruína” arqueológica. Todas essas 

qualidades da “Lisboa subterrânea” tinham naquela mesma semana sido eternizadas 

numa reportagem da revista Time Out Lisboa, que Clara me mostrou com brio – até 

porque ela ali fora citada. Enfim, como não mencionar que Fabiano me contou 

permanecer no largo apenas seis meses ao ano, pois nos outros “o movimento 

diminui”? 

Além dessas técnicas corporais, as imagens do logradouro criadas por esses 

pedestres durante as entrevistas – partilhadas às vezes por ao menos um dos 

entrevistados na catedral – se vinculam mais ou menos com o Largo da Sé concebido.  

Uma primeira representação é comum a Fabiano e Jorge: o Largo da Sé como 

lugar prenhe de “história”. É “um lugar histórico”, disse o primeiro, quando lhe 

perguntei por que o largo teria a aparência que tem: “História... Não sei por que a 

catedral tem essa cara. 900 anos fizeram ela assim”. Tampouco o segundo 

pestanejou, embora com dificuldades de expressão em português, quando lhe 

perguntei o que achava do “lugar” que chamou de “Largo da Sé”: “Tem grande história 

[...]. É catedral. Lugar grande”. 

Considerando que se trata de estrangeiros, seria possível imaginar que é o 

estranhamento implícito nessa condição sociocultural a mediação crucial da imagem. 

A fala de Jorge corrobora essa impressão: “Faltam muitas palavras... Li livro... História 

de Portugal.... Reis que foi boa, que foi mal... Bairro tem grande história....”. E, em 

outro momento, quando a pergunta remete ao significado do lugar para Lisboa, a 
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síntese: “Lugar histórico faz a história do país”. Trata-se de uma imagem bem mais 

evocativa de processos históricos mais amplos que aquela criada verbalmente por 

Fabiano, que aludiu à “história” apenas quando lhe perguntei sobre a “aparência” do 

largo.  

Seriam essas imagens próprias de quem é de fora e se depara com um lugar 

publicizado em termos turísticos como monumental dentro e fora de Portugal? Ou de 

quem também, além de ser estrangeiro, não nutre qualquer vínculo com a religião 

católica? É esse de fato o caso de Fabiano, que no Rio de Janeiro teria frequentado 

com seus pais a Assembleia de Deus. Se Jorge é cristão ortodoxo, não deixa de ir à 

catedral: “Gosto dessas coisas...”, embora frequente mesmo a “Igreja Russa... Santa 

Apolónia”.  

De que a dupla hipótese tem sentido evidenciam as imagens do largo esboçadas 

não apenas por Clara, mas Bete*, 63 anos em 2011 e moradora da freguesia “desde 

que nasci”: uma mera transeunte do lugar, pois trabalha no museu da catedral. Ambas 

compartilham, sem saber, a imagem do Largo como lugar prenhe da história pessoal 

de cada uma. Foi com os olhos marejados que Clara me contou ser o “Largo da Sé 

muito bonito”, vindo na sequência, após eu aludir a sua comoção, uma verdadeira 

declaração de amor à catedral e ao logradouro: “Nossa catedral é única, é linda. Me 

comovo porque eu gosto deste sítio... [...] É um sítio único em Lisboa. Minha filha já 

nasceu aqui”, além de ser ali batizada, tal como a neta, que “hoje” dizia que, “quando 

se casar, quer casar na Sé”. O filho também teria sido batizado “aqui”, o marido, 

catequista por muitos anos e hoje “acólito”. Embora bem mais lacônica e impaciente 

com a entrevista – realizada em grande parte na bilheteria do museu –, também Bete 

associou o lugar instantaneamente a sua trajetória pessoal: “É um sítio bonito [...]. 

Muito bonito; tenho muita estima por ele, foi aqui que eu me casei; foi aqui que eu 

conheci meu marido; aqui tinha o meu grupo de jovens. Aqui a gente se conheceu. 

Depois casamos”, tendo ele falecido há quase quinze anos. De fato, “sempre 

frequentei a catedral, mesmo sem ser como emprego. Porque vinha aqui, cantava, fiz 

catequese, estás a perceber? Sempre frequentei e frequento. Casei aqui. Fiz a 

primeira comunhão, a profissão de fé... Toda a minha vida...” 

Se a acepção de história é outra quando a proximidade afetiva em relação à 

catedral é grande, a história, como vínculo entre o presente e o passado, persiste 

como associação simbólica. O que colabora para fazer desses trechos das entrevistas 

indícios de um imaginário mediado por uma representação mais abrangente sobre o 

logradouro: a concepção de que o Largo da Sé é um lugar de história – do país, de 

seus moradores. 



 

 234 

Se nesse caso datar não é fácil, cabe considerar, de um lado, que a associação 

do largo com a história de Portugal é, pelo que vimos antes, historicamente 

indissociável de fins do século XIX. Já quando o assunto é a história pessoal, como 

não lembrar da reflexão lefebvriana sobre a antiguidade quase pré-histórica do 

“espaço absoluto”, que é “produzido por comunidades em torno de sangue, terra e 

língua”88?  

A concepção não se confunde com qualquer das representações urbanísticas de 

espaço anteriormente apresentadas. O que não surpreende, se lembrarmos que o 

espaço de representação “tem um nó ou centro afetivo” passível de ser, entre outros, 

“a praça, a igreja”, contendo “os lugares da paixão e da ação, os das situações 

vividas; portanto implica imediatamente o tempo”89.  

E, no entanto, decerto é fácil grupos sociais específicos mobilizarem a 

concepção para promover ideologicamente o logradouro como ponto turístico. A 

substituição de representações é uma das “leis da representação social e política”90. 

Pelo que sugerem as evocações, a catedral é relevante na representação do 

largo como lugar de história. Clara foi explícita: “A catedral é a igreja-mãe”, sinalizando 

para o vínculo simbólico do templo com a estrutura institucional da Igreja. Mas a 

funcionária associa essa imagem a uma segunda, quando a questiono sobre o 

significado do largo para Lisboa: este seria “o coração” da cidade. Fabiano vai em 

direção análoga em sua resposta à pergunta: o lugar representaria o “centro”, pois “é 

pra cá que todo mundo vem, pessoas dos outros países, aqui que rola escritórios, aqui 

que funciona tudo”. Essas imagens nos aproximam, pela mediação do vivido, da 

representação urbanística do largo como elemento urbanístico central da cidade.  

Isso, ao lado de outra representação de espaço anteriormente mencionada. 

Clara observou de passagem que o largo é um “sítio em que há muito turismo”. 

Também Bete foi fugaz, remetendo entre outros, face a minha pergunta sobre o 

significado do lugar para Lisboa, ao “turismo. Pra vir à catedral”. Já quem passa o dia 

no triângulo arborizado tem mais a dizer. Fabiano, por exemplo, afirma gostar do local 

porque “você conhece várias... culturas do mundo inteiro, pessoas... ingleses, 

espanhóis”. Turistas, “gente de fora” frequentaria não somente o quiosque, mas o 

largo em geral. Mas o brasileiro evocou o turismo também como um elemento 

simbólico outro, além da história e do turismo, quando o questionei sobre o significado 

do lugar para a cidade: “é muito bom, fonte de renda pro país. Acho que é isso 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 60.  
89 Idem, p. 52.  
90 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980, p. 83.  
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também. [...] O próprio país ganha com isso em termos de turistas”. Também Jorge 

respondeu a pergunta aludindo, além da história, ao turismo: “Aqui tem muito grande 

arquitetura... Turista ganha dinheiro pra ver essas coisas. Turista gosta de coisas 

antigas...”. Assim reapareceu, agora pela boca de não-transeuntes de origens 

socioculturais distintas, o Largo da Sé como ponto turístico lisboeta privilegiado.  

Outras três imagens, por sua vez, convergem com uma concepção urbanística 

alternativa. Além de insinuar-se pela mediação de uma das técnicas corporais 

elencadas anteriormente, a praça historicamente moderna se deixa entrever na 

evocação de Clara à presença de turistas do largo: eles “vêm cansados, deixam-se 

deitar nos bancos. Ficam aí sentadinhos”. Fabiano vai em direção análoga, embora 

não remeta aos turistas: o lugar seria frequentado por “gente que sobe essa ladeira e 

para aqui para descansar, tomar um arzinho”. Valorativamente bem mais parcial sobre 

o modo como o largo seria usado pelos pedestres é, por sua vez, o cônego da 

catedral, lisboeta de 54 anos que há quatorze anos vivia no entorno em função do 

trabalho. Para ele, não há “muito significado” no largo, para Lisboa: “É um sítio de 

passagem. As pessoas não vivem como espaço e como largo. Pra um ou outro 

morador, apenas, que repousa ali e senta ali para ver os elétricos passarem”. Mas as 

procissões não assegurariam algum significado alternativo ao Largo? “Aqui [em 

Lisboa] há bastantes procissões, e não passam aqui”.  

A observação sugere uma visão negativa do largo, indiferente ao vínculo deste 

com as funções religiosas da catedral. Não há lugar nem para as duas procissões 

lisboetas mais populares, Santo António e Corpo de Deus, que se iniciam e findam na 

catedral91.  

Para além de seu caráter pontual, as técnicas corporais e imagens verbais são 

reveladoras de uma historicidade específica a impregnar o uso do espaço. Este é 

mediado por representações cujas datas históricas variam de certa pré-história ao 

início do século XX. Penso no largo vivido como lugar de certa história comunitária ou 

de Portugal, como elemento urbanístico central da cidade, como praça moderna, como 

ponto turístico.  

Mas há mais. Dessas quatro representações, três convergem com três das 

quatro concepções urbanísticas anteriormente apresentadas. Apenas o lugar de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91 Sobre Santo António cf. Ruben de Carvalho, “A vertente política e a vertente popular das Festas de 

Lisboa”, em Comissão Consultiva das Festas de 1990, Festas de Lisboa, 1991, pp. 26-55; Graça Í. 
Cordeiro, “As festas dos ‘Santos Populares’ em Lisboa”, 2010, e Sérgio I. G. Braga, “Santo António de 
Lisboa (Portugal) e de Borba (Amazonas): Entre o rito e o teatro em espaços públicos”, em Fortuna e 
Leite (orgs.), Diálogos Urbanos: Territórios, culturas, patrimónios, 2013, pp. 319-340. Sobre o Corpo de 
Deus, cf. Léa F. Perez, “Passos de uma pesquisa nos passos das procissões lisboetas [2010]”, CIES 
e-Working Papers, disponível em <http://www.cies.iscte.pt/destaques/documents/CIES-
WP101_Perez.pdf>, acesso em 23.07.2011.  
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história não encontra eco direto nas representações de espaço – embora seja passível 

de interferir com facilidade na concepção urbanística do Largo da Sé como ponto 

turístico monumental privilegiado. Por outro lado, apenas a via de circulação não 

aparece na ‘boca’ dos não-transeuntes (nem dos transeuntes): Será que pelo fato de 

todos terem sido entrevistados fora da rua? 

Então o logradouro usado pelos não-transeuntes é um espaço de 

representações, no mínimo, historicamente centenárias que estão bastante ligadas – 

quando não são análogas, mesmo – àquelas que circulam entre os especialistas que 

direta ou indiretamente atua(ra)m sobre o logradouro em termos urbanísticos, ao longo 

dos séculos. A existência dessa dinâmica de deslocamento das representações 

aponta que, se falar em consenso seria exagerado – dado o caráter fragmentário dos 

dados –, há ao menos uma indelével comunicação simbólica em jogo entre o vivido e 

o concebido.  

Mas tudo pode ser bem diferente. Basta retornar à Praça da Sé.  

 

Da Idade Média à década de 1970: A historicidade da Praça da Sé 

Conforme vimos anteriormente, também a materialidade atual do logradouro 

paulistano expressa a contundência da representação urbanística de que a praça-

sede da catedral é um elemento urbanístico central da cidade. Como em Lisboa, a 

maior evidência reside no fato de a Catedral Metropolitana se manter na colina 

histórica até hoje, a despeito de o perímetro central paulistano ter, a partir sobretudo 

da década de 1970, deixado de ser o local privilegiado de moradia e circulação diária 

de setores social e economicamente mais privilegiados da metrópole.  

Com efeito, na esteira de um processo de urbanização que reservou ao centro 

histórico o papel de principal entroncamento viário do transporte público metropolitano 

– e, assim, o papel de “território de transbordo”92 –, além de crucial centro do comércio 

ambulante, enquanto os bairros mais distantes viraram áreas residenciais favoritas de 

segmentos sociais médios e altos, esse perímetro passou a atrair trabalhadores e 

moradores que, em função da especulação imobiliária crescente sobretudo desde os 

anos de 1970, tendem a se concentrar ou nas regiões mais longínquas da metrópole – 

a chamada periferia93 – ou nas praças e ruas do centro94. É o que na literatura é 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92 Cf. Regina P. Meyer, “A construção da metrópole e a erosão do seu centro”, Revista URBS, 2 (14), 

1999, p. 34.  
93 Cf. Lúcio Kowarick, A Espoliação Urbana, 1979; José de S. Martins, A Aparição do Demônio na 

Fábrica, 2008b.  
94 Cf. Aldaíza Sposati, Mapa da Exclusão/Inclusão Social da Cidade de São Paulo/2000, 2000; Beatriz 

Kara José, A Popularização do Centro de São Paulo: Um estudo das transformações ocorridas nos 
últimos 20 anos, 2010.  
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chamado de “popularização”95. Nesse contexto, por mais espantoso que soe, a 

permanência da catedral na praça é inseparável, em termos históricos, da mediação 

da representação urbanística medieval também em São Paulo.  

Mas essa concepção coexiste, como mediação, com quatro outras. Data da 

mesma época da demolição da segunda catedral colonial a proposta urbanística, 

inspirada esteticamente no arquiteto francês Joseph-Antoine Bouvard (1840-1920) e 

economicamente na prosperidade do café, de que os três quarteirões traseiros ao 

templo deveriam ceder espaço a uma “praça cívica”, retangular com novos 

monumentos de poder e de fé para multidões96.  

Se a representação do logradouro como praça cívica é datada, nem por isso 

deixa de se fazer presente ali até hoje. A despeito da segunda reforma radical por que 

a praça passou, já no início dos anos 1970, a esplanada retangular foi mantida, 

consolidando-se, sobretudo durante o regime militar (1964-1985), como o principal 

local de manifestações políticas da cidade97. Já mais recentemente esse papel político 

tem sido assumido por movimentos sociais ligados aos chamados moradores de rua e 

‘sem-teto’ – como os jornais diários e a observação etnográfica evidenciam.  

Uma terceira representação é historicamente um pouco mais antiga, mas 

também a conhecemos antes: o logradouro como via de passagem privilegiada para o 

trânsito de veículos e pedestres. Significativamente, a primeira linha de bondes de 

tração animal foi inaugurada no então ainda Largo da Sé paulistano em 187298. Com a 

demolição da velha catedral, apenas se multiplicaram as formas de materialização 

dessa concepção urbanística. Além de bondes, carroças, carruagens e ônibus, o 

amplo vazio poligonal fronteiro ao novo templo virou sinônimo de transporte viário. Até 

a inauguração da nova catedral, em 1954, a então recente Praça da Sé foi um amplo 

estacionamento de automóveis, além de parada de ônibus, enquanto as ruas 

contíguas eram riscadas por bondes elétricos. Na década de 1950, o estacionamento 

cedeu espaço a mais pontos de ônibus, a árvores e a bancos de praça, até que a 

segunda reforma abrangente modificasse tudo isso em prol da consolidação da Praça 

da Sé como entroncamento principal das primeiras linhas de metrô da cidade, 

implantadas a partir de 196999.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
95 Cf. Alvaro Comin e Nadia Somekh (orgs.), Caminhos para o Centro, 2004; Kara José, op. cit, 2010.  
96 Cf. Candido M. Campos, Os Rumos da Cidade, 2002, pp. 150, 183-184; Nicolau Sevcenko, Orfeu 

Extático na Metrópole, 1992, p. 103.  
97 Cf. Beatriz Kara José, Espaço Público e Manifestação Artística, 1997, pp. 88-89.  
98 Cf. Frehse, op. cit., 2005, p. 130.  
99 Cf. Frehse, “De Largo a Praça, de Matriz a Catedral”, 1997, pp. 135-146; Milanesi, op. cit., 2002, pp. 87-

178.  
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Mesmo a última reforma do logradouro, entre 2006 e 2007, manteve, em linhas 

gerais, essa orientação. Significativamente, uma das principais providências da 

Empresa Municipal de Urbanismo foi instalar rampas e passarelas de pedestres sobre 

os espelhos d’água e patamares do segmento ajardinado, para fins de “acessibilidade” 

e de “circulações transversais e diagonais”100. Outra evidência recente do vigor da 

representação se insinuou para mim na entrevista com o cônego da catedral, um 

sexagenário paulistano responsável pelo templo desde 2009. Quando lhe perguntei 

sobre as procissões na praça – numerosas ali no mínimo até o início do século XX101 –

, a resposta foi que atualmente só haveria uma curta, na Sexta-Feira Santa, já que há 

pelo menos “5-6 anos” a Companhia de Engenharia de Tráfego teria dificultado os 

trâmites burocráticos para a concessão de autorizações nesse sentido. Enfim, vale 

ressaltar que, além do metrô e de (muitos) veículos particulares, a praça é ladeada 

hoje em dia por onze linhas de ônibus públicos102.  

Por sua vez, a reconfiguração física da década de 1970 é evidência de uma 

quarta representação urbanística de espaço. Também aqui uma certa analogia com o 

largo lisboeta é possível. Refiro-me à Praça da Sé como praça moderna. A 

concepção, entretanto, parece valer apenas para o vasto segmento ajardinado oriental 

do logradouro. Foi ali que os arquitetos investiram em equipamentos como bancos de 

praça, espelhos d’água, canteiros e esculturas103, fazendo face às intervenções 

ligadas à implantação da estação central do metrô no subsolo.  

Também essa representação continua, a seu modo, válida até hoje – mas 

apenas no setor ajardinado da praça. De fato, a reforma mais recente manteve, a 

despeito das passarelas e rampas, inalterada a aparência desse segmento. De fato, a 

“premissa básica” foi “colocar a população no interior da praça”104. Já em qualquer 

outro setor do logradouro, a ausência de bancos de praça é flagrante.  

Explicitados todos esses aspectos, o que dizer em São Paulo da representação, 

tão contundente em Lisboa, desse lugar público como ponto turístico primordial da 

cidade, em função de sua proximidade com a catedral monumental?  

Para tanto é inevitável, como já em relação ao largo lisboeta, levar em conta a 

história de interferências do Estado na materialidade do templo. À diferença do cenário 

lisboeta, a separação entre Igreja e Estado, após a República (1889), não implicou a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100 Cf. Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb), Praça da Sé – Requalificação da Paisagem Urbana, 

2005, pp. 10-13. 
101 Cf. de Frehse respectivamente op. cit., 2005, p. 143, e op. cit., 2011a.  
102 Cf. Oswaldo Nascimento, Guia Mapograf, 2011, pp. 151-152.  
103 Cf. Kara José, op. cit., 1997, p. 68.  
104 Cf. Emurb, op. cit., pp. 10-13. 
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perda da catedral pela Igreja105. Sem o papel de símbolo das origens da nacionalidade 

de que a catedral lisboeta foi investida nessa mesma época, em São Paulo, o templo 

ficou bem mais suscetível a transformações físicas radicais. De fato, nos anos 

subsequentes se fortaleceu na Igreja local a proposta de uma catedral nova, liberta, 

em termos arquitetônicos, do estilo colonial português, mas sinalizadora ao mesmo 

tempo – supostamente nas palavras de seu arquiteto alemão – da “elegância e 

esbelteza” do predomínio de “fortes linhas verticais” próprias das catedrais, como 

“grandes monumentos” de natureza religiosa106. O resultado foi o edifício gótico de 

cúpula renascentista107, construído entre 1912 e a década de 1960108. O projeto já foi 

lido como “gesto nacionalista” do bispo que o idealizou109. A proposta emergiu durante 

a romanização da Igreja Católica no Brasil, sendo interpretada, por isso, como “uma 

das características da nossa modernidade, que é o desenraizamento cultural e o 

arbítrio das colagens estéticas”110.  

O que quer que tenha sido, data apenas de 2007 a primeira medida legal efetiva 

de proteção do templo: o seu tombamento no nível municipal111, embora iniciativas de 

particulares sejam identificáveis já antes112. Significativamente, a resolução se estende 

a um conjunto mais amplo de “bens” (edificações, praças, obras de arte e viadutos) do 

“Centro Velho” reconhecidos como merecedores de “preservação integral” por seu 

“excepcional interesse histórico, arquitetônico ou paisagístico”113. Em suma, estamos 

em face de patrimonialização, mas longe de um monumento como a catedral lisboeta, 

reconhecido patrimonialmente como único não apenas na cidade, mas no país há 

mais de cem anos. 

Sinalizaria tal medida para uma valorização também turística da Praça da Sé 

como sede de um monumento, por parte dos especialistas do poder público 

responsáveis por intervir fisicamente ali? Sim e não. Sim, quando se considera que a 

preocupação com “turistas” no logradouro, ausente dos projetos relativos à reforma de 

1970114, aparece numa síntese do projeto da última intervenção urbanística – 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
105 Cf. Damante, op. cit., 1958, p. 735.  
106 Idem, p. 738. 
107 Cf. Francisca Ponzio, “O arquiteto da Sé”, URBS, 2003, disponível em 

<http://www.vivaocentro.org.br/publicacoes/urbs/urbs31.htm>, acesso em 26.04.2008.  
108 Cf. Frehse, “De Largo a Praça, de Matriz a Catedral”, 1997.  
109 Cf. José de S. Martins, “Tombamento da Catedral da Sé de São Paulo/Parecer”, 1999, p. 3.  
110 Idem, p. 2.  
111 Cf. Conpresp, “Resolução no 17/CONPRESP/2007”, 2007.  
112 Cf. Martins, “Tombamento da Catedral de São Paulo/Parecer”, 1999.  
113 Cf. Conpresp, “Resolução no 17/CONPRESP/2007”, 2007, Artº. 2º.  
114 Cf. Kara José, op. cit., 1997; Milanesi, op. cit., 2002.  
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intitulada, significativamente, de “requalificação da paisagem urbana”115: busca-se, 

entre outros, a “apropriação da praça pelos usuários da região e por turistas”116.  

No entanto, o logradouro carece totalmente de placas explicativas da 

monumentalidade das estátuas e do Marco Zero ali presentes (Figs. 2 e 4). Aliás, é 

significativo que o sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Turismo atualmente não 

mencione a catedral e, muito menos, a Praça da Sé, no link relativo a “O que 

visitar”117. Após muito procurar, pode-se como encontrar, num ‘sub-link’, uma fotografia 

da praça com a catedral, associada ao “centro de São Paulo” que pode ser visitado “a 

pé”; e a catedral aparece em 15o lugar no “roteiro de arquitetura pelo centro histórico”.  

Essas são indicações de que a representação da praça como ponto turístico 

privilegiado em função da catedral parece não ser mesmo unívoca. Ao menos, entre 

alguns especialistas da Prefeitura responsáveis por intervir em sua materialidade 

física.  

Por tudo isso, também a Praça da Sé concebida congrega representações de 

historicidades distintas. Se, como no largo lisboeta, elas vão da Idade Média 

portuguesa  – quando São Paulo nem existia – ao início do XX, a combinação entre 

praça moderna (no setor ajardinado) e via de circulação (no pátio retangular), 

materializada no logradouro nos anos de 1970, tem um cariz funcionalista e 

quantitativo118 indissociável do urbanismo do segundo Pós-Guerra – que Lefebvre 

tanto criticou como testemunho e promotor do “espaço abstrato”, impregnado de 

formas e quantidades cruciais para o funcionamento do capitalismo contemporâneo119.   

Mas é hora de inverter, ainda uma vez, o prisma em busca o espaço de 

representações. Dos muitos não-transeuntes que o logradouro congrega nos períodos 

da semana aqui em foco, merecem destaque quatro com os quais tive contato não 

apenas visual, mas mediante observação participante e entrevistas em fevereiro de 

2012. Refiro-me a José*, mineiro 70 anos que há 40 trabalha no setor arborizado da 

praça como “engraxate”, engraxador formalmente autorizado pela Prefeitura, tendo 

chegado na cidade um pouco antes; a Marco*, outro engraxador formal, mas agora 

paulistano de 42 anos, cujos últimos vinte transcorreram ali; a João*, de 58 anos, há 

vinte proprietário de uma banca de jornal formalmente autorizada; e ao paranaense 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
115 Cf. Emurb, op. cit., 2005, p. 1.  
116 Idem, pp. 10-13, grifo meu.  
117 Cf. SPTuris, “O que visitar”, em São Paulo, disponível em <http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-

que-visitar>, acesso em 27.04.2012. 
118 Cf. Milanesi, op. cit., 2002, p. 161.  
119 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 64.  
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cinquentenário Pedro*, há quase vinte anos na cidade e há cinco morador do setor 

ajardinado da praça. 

De novo, as técnicas corporais são sugestivas. Mas não de qualquer 

representação urbanística que já conhecemos. Justamente de um alheamento em 

relação a elas.  

Também na Praça da Sé, o corpo que trabalha quer sentar. Para tanto, nada 

como a cadeira do engraxador; ou um banquinho entre as paredes de revistas, jornais 

e livros da estreita banca de jornal. No logradouro, só há chão, os canteiros das 

árvores ou muretas – “mas o pessoal fica cismado de sentar lá”, diz Marco. Tudo isso 

afora a longínqua escadaria da Sé – cerca de cinquenta metros ao sul da área das 

cadeiras e bancas. 

Para além do uso do corpo para o sentar, a mesma permanência bem perto dos 

objetos de trabalho que registrei em Lisboa. Mas nada disso se traduz em gestos e/ou 

posturas que evidenciem, perante a “pesquisadora professora da USP”, estranha, 

mesmo que não estrangeira, algum indício da representação que percebi contundente 

entre os não-transeuntes do largo lisboeta: aquela do logradouro como crucial ponto 

turístico da cidade. Na verdade, o termo “turismo” só foi mencionado uma vez por 

José, e de passagem, ao responder o que a praça significaria para São Paulo: “Aqui 

passa 3.000 pessoas por dia: turismo, comprador de [?], gente que quer informação”.  

Já uma técnica corporal bastante comum entre outros não-transeuntes 

presentes na praça é reveladora da representação da praça como lugar de moradia. 

Refiro-me ao ato de deitar o corpo no chão, na mureta ou nos canteiros, muitas vezes 

sobre papelão ou mantas, bem em conformidade com modos de usar ruas e praças 

que há tempos foram associados à chamada população de rua em São Paulo120.  

O reconhecimento de que a representação é comparativamente específica à 

Praça da Sé me adveio do trabalho de campo lisboeta. Ali, diferentemente, o período 

comercial dos dias úteis não deixa entrever qualquer ‘sem-abrigo’. Foi graças ao 

explícito incômodo de Bete em relação aos “sem-abrigo” com os quais cruzaria “todo 

dia” no adro da Sé “de manhãzinha” ou à noite, que permaneci uma vez no largo até 

as 20h, a fim de acompanhar, mesmo que de longe, a movimentação desses não-

transeuntes por ali. Pude notar então que, à diferença da praça paulistana, apenas 

nesse horário um aparente ‘sem-abrigo’ se aproximou do adro do templo – e não do 

largo –, caixa grande de papelão em mãos, a fim de montar rapidamente e com 

grande discrição, bem perto da porta da catedral, o abrigo noturno atrás de cujas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
120 Cf. Maria Antonieta da C.Vieira, Eneida M. R. Bezerra e Cleisa M. M. Rosa (orgs.), População de Rua: 

Quem é, como vive, como é vista, [1992] 1994, pp. 37-40.  
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paredes logo depois se escondeu, o corpo todo ‘encaixotado’ – tanto que fiquei um 

pouco constrangida de me aproximar para conversar.  

A experiência me sugeriu que a diferença entre ‘lá e cá’, nesse sentido, parece 

ser sobretudo a visibilidade da técnica corporal, quando o não-transeunte se encontra 

fisicamente perto de estranhos, mais ou menos estrangeiros como eu, e outros 

pedestres em movimento por ali. De fato, na Praça da Sé de fevereiro último, os 

muitos não-transeuntes costumavam deitar-se nos mais diversos cantos também de 

dia – distanciando-se claramente da aparente discrição do não-transeunte lisboeta. Foi 

Pedro, em particular, que me explicitou voluntariamente morar “no meio da praça, 

debaixo daquela árvore que eu te mostrei anteriormente”, sobrevivendo de “fazer 

peditório” no entorno. E convidou-me a que o entrevistasse em “minha casa”, ou 

seja, “minha árvore lá trás”. Ao chegar ali comigo e sua jovem companheira grávida, 

de 19 anos, e perceber que uma viatura da Guarda Civil Metropolitana se afastava das 

proximidades, estendeu uma manta no gramado e se sentou, convidando-me a fazer o 

mesmo para conversarmos.  

Se essas técnicas corporais sinalizam para a representação da praça como 

lugar de moradia, as falas dos entrevistados apontam para sete outras concepções. 

Mas, diferente de Lisboa, apenas duas convergem de algum modo com aquelas da 

praça concebida.  

Uma primeira representação vai ao encontro da praça como lugar de história. 

Mas o que vem para o primeiro plano é a história urbana local. Ao remeter ao 

significado do lugar para a cidade, João alude ao “centro”, que “representa muito”, por 

ter sido “o começo da coisa aqui. [...] o problema de fundação de São Paulo, um 

problema histórico”. Já a paulistana Vanda*, 56 anos e há oito funcionária responsável 

pelas visitas guiadas à cripta da catedral, ressalta que o logradouro é “onde se iniciou 

toda a construção do centro de São Paulo”. Falando, por sua vez, a partir de um lugar 

social e mesmo físico bem distinto, o morador da praça Pedro estabelece uma 

associação entre o logradouro e “o pedestal de São Paulo, né? Não sei não... [...] Mas 

eu ouvi dizer isso... que ela é o máximo de São Paulo, que São Paulo começou por 

aqui”. Enfim, quando quem tem a palavra é o cônego, a “história” é a “da Igreja na 

cidade. A Igreja Católica Apostólica Romana. Tá lá a presença da Igreja. Os sinos 

chamam o povo pra vir rezar”. 

O universo social é bem distinto do lisboeta. Embora em dois dos três casos 

estejamos em face de paulistanos, sendo o primeiro um não-transeunte da praça há 

vinte anos, suas falas não aludem a qualquer história pessoal; se muito, à “história de 

São Paulo”. A data histórica dessa representação é indissociável justamente das 

primeiras décadas do século XX, quando a intelectualidade local – inclusive o bispo 
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idealizador da nova Sé – se engajou fortemente na promoção ideológica da 

associação entre as histórias da cidade e do estado federativo São Paulo com a 

história do Brasil121.  

Por sua vez, uma segunda representação dos não-transeuntes da praça dialoga 

não somente com o cenário lisboeta, mas com uma das representações urbanísticas 

do logradouro paulistano: a praça como elemento urbanístico central da cidade. Se o 

vínculo do logradouro com o centro é explícito já na fala de João que mencionei antes, 

depois veio uma alusão à profundidade temporal dessa imagem. Talvez recorrendo a 

conhecimentos de seu passado de “engenheiro”, ele explicou, quando a pergunta 

visou ao significado da catedral para o logradouro: “Se você pegar as cidades do 

interior aí, quase todas têm uma igreja bem no centro da praça... Não sei... Já vem da 

Antiguidade, viu?” 

Outro indício nessa direção aparece quando é Vanda que situa a praça na 

cidade. Bacharel em turismo, ela generaliza que “Como todo mundo diz, é centro, bem 

centro”. De fato, “[s]empre a catedral é ponto central da cidade. Nas cidades menores 

há igrejas matrizes”. A despeito de a origem social de José ser outra, taxista até virar 

engraxador, também aqui a imagem retorna, mas sem alusão histórica: o logradouro é 

“o centro de São Paulo. Centro porque é bem localizado. Centro é estar no centro, na 

capital”. Parecem não importar os outros centros comerciais e financeiros da 

metrópole hoje...  

Se essas imagens remetem a representações que medeiam o imaginário de ao 

menos alguns não-transeuntes em Lisboa e São Paulo, as cinco representações que 

conheceremos a partir de agora parecem ser exclusivas da realidade local.  

Trata-se, primeiramente, da concepção do logradouro como lugar de uma 

diversidade humana ímpar que, na praça vivida simbolicamente, se esboça através de 

imagens variadas. Os engraxadores contribuem, sem saber, para o vigor da 

representação ao aludir à quantidade de gente que por ali circularia dia a dia. É “um 

lugar que passa milhares de pessoa” (José), um lugar “muito legal, alegre, de 

companheirismo... dialogar. Com pessoas” (Marco). Se a concepção parece se dever 

ao fato de que estamos em face de não-transeuntes, que passam o horário comercial 

de seis dos sete dias da semana no quadrado arborizado da praça, Vanda e o cônego 

relativizam a impressão. E isso embora nessas falas o critério quantitativo ceda 

espaço a qualificações alusivas a uma certa anormalidade do lugar. Para a 

funcionária, que na hora do almoço gosta de “passear” pelo centro da cidade, “[a 

praça] é um lugar divertido, cê vê um pouco de tudo. A fauna humana. Cê vê o louco. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121 Cf. José de S. Martins, São Paulo no Século XX: Primeira Metade, 2012; Damante, op. cit., 1993.  
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Atitudes humanas que você nunca imagina você vê ali”. Já o cônego é 

valorativamente mais parcial, associando a praça a “loucura. Porque... é um ímã que 

chama de todos os lados, pontos da cidade, gente de tudo quanto é tipo”. 

Trata-se, por tudo isso, de uma representação que converge de modo peculiar 

com a representação urbanística do logradouro como praça cívica. Ela, afinal, é 

indissociável de um enaltecimento valorativo muito próprio da modernidade europeia 

mas também paulistana do primeiro Pós-Guerra: as praças das cidades ‘modernas’ 

deveriam ser vastas para congregar multidões de anônimos122.  

Nem sempre, entretanto, a associação imaginária entre o logradouro e a 

diversidade humana existe independente de uma segunda. O mesmo Marco que de 

início elogiou, a seu modo, o cosmopolitismo da praça, logo mais respondeu 

categoricamente, ao ser perguntado se seria “bom para as pessoas ficarem na praça”: 

“Não. Por causa do ambiente. Perigoso”, sendo “perigoso”, para ele, “pessoas”. O 

vendedor de jornais João, por sua vez, foi mais unívoco: “Esse lugar realmente não é 

um lugar bom de transitar. Já foi. Mas hoje...”. Teria piorado desde que ele começou a 

trabalhar no logradouro? “Piorou... O pessoal, né?... Você vê muito mais pessoal 

desocupado, pessoal carente, nas ruas, é perigoso andar..., dependendo do horário... 

Até de dia”.  

A fala de Vanda sugere que as imagens evocativas do perigo não são exclusivas 

dos trabalhadores da praça. Ela afirma que “as pessoas têm medo” ao saberem que 

ela trabalha na frente da Praça da Sé, embora ela própria não considere o local 

perigoso. 

É a representação da praça como lugar de perigo que aqui se insinua 

fragmentariamente. Ela concorda – em termos lefebvrianos – com a representação 

veiculada com vigor pelos jornais paulistanos nos anos de 1990 pela mediação de 

reportagens sobre o aumento de “assaltos” e a presença de “meninos de rua” e 

“camelôs”123. Mas, na verdade, a representação é anterior. A crescente popularização 

do centro é diretamente proporcional à proliferação de imagens de sua suposta 

“deterioração”, “degradação”, termos que medeiam as intervenções do poder público 

no centro desde os anos de 1970, além do debate acadêmico e, a partir da década de 

1990, as políticas de associações privadas em prol de sua “revitalização”124.  

A representação do perigo coexiste com outras duas de caráter valorativo por 

referência à praça. Elas apareceram juntas nas falas de não-transeuntes como Marco 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
122 Cf. Sevcenko, op. cit., 1992, p. 103.  
123 Cf. Kara José, op. cit., 1997, pp. 98ss. 
124 Cf. Heitor Frúgoli Jr., Centralidade em São Paulo, 2000, pp. 61-109.  
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e João, e de transeuntes como Vanda e o cônego, quando lhes perguntei o que 

achavam da “aparência física do lugar”. Sutil, Marco afirmou que “[p]odia ser melhor. O 

chão... muito buraco. Já vi pessoas se machucando... [...] Falta cuidar mais... O verde, 

o cheiro, a limpeza... Tem que dar mais uma melhorada...”. Já os outros distinguiram 

categoricamente o cenário físico do social. Para José, a aparência “é bonita..., a 

paisagem. Poderia ser muito mais bonita. [...] O pessoal faz xixi... Não tem o cuidado”. 

Vanda foi em direção análoga, só que, atenta ao “patrimônio”, contrapôs a beleza do 

“lugar em si”, de sua “aparência”, ao  fato de que “as pessoas não [o] tratam da 

maneira como ele devia ser”. É que “as pessoas jogam lixo na rua, quebra piso, não 

conservam. [...] Não existe respeito com o patrimônio”. Enfim, o cônego foi, 

novamente, o mais peremptório, dizendo achar a praça “feia” pelo fato de ter “muita 

gente à toa. O problema é as pessoas, é claro. [...] a ‘feira do rolo’ [feira clandestina de 

permuta de mercadorias], pais e mães de rua, com pessoal drogado, punguistas, 

gente da pior classe tá parada aí”.  

Pautada nessa dicotomia simbólica entre as supostas virtudes de sua aparência 

física e os males de sua aparência social, a Praça da Sé se vê inserida em mais uma 

associação imaginária indissociável, em termos históricos, do processo da chamada 

popularização das últimas décadas. É a representação do logradouro como cenário 

físico belo de pedestres socialmente marginalizados – às vezes, aliás, pelos próprios 

entrevistados...  

Se não-transeuntes e transeuntes do meu pequeno corpus documental 

convergem, sem saber, em torno dessa concepção, uma quarta parece mediar o 

imaginário especificamente dos não-transeuntes da praça. Esta é lugar de realização 

da atividade social que condiciona a permanência do não-transeunte ali: trabalhar ou 

morar.  

A concepção se insinuou para mim sobretudo através das respostas a “Gostaria 

de ficar por aqui por quanto tempo mais?” Em sua resposta, o engraxador José 

afirmou logo que “se aparecer uma oportunidade melhor para mim, ganhar mais do 

que estou ganhando”, iria embora. Já Marco insinuou um problema no relacionamento 

do poder público com “todos” ali, ao argumentar que “Se eu visse que outro ambiente 

é melhor que esse aqui, eu mudaria [...], um ambiente organizado [...], a assistência 

[da Prefeitura] ... muito pouca... pra todos”. Tais evocações não se confundem com 

aquelas dos não-transeuntes do largo lisboeta. Esses aludiram a projetos profissionais 

e pessoais que incluíam ou não o trabalho no logradouro – a despeito da atual crise 

financeira portuguesa. Já em São Paulo, tive a impressão de que o trabalho na praça 

resultava de uma total falta de alternativa – a despeito do aquecimento econômico 

brasileiro contemporâneo.  
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As duas falas provavelmente devem muito à suspensão, pelo atual prefeito, dos 

“termos de permissão de uso”, licenças para atividades sociais variadas nas ruas, em 

particular o comércio ambulante. Uma certa insegurança em relação ao futuro 

permeava a fala dos engraxadores. Embora estes há décadas detivessem tais termos, 

contaram-me dos rumores recentes, na praça, de que renovações não seriam mais 

possíveis. 

Outro indício da representação da praça como mero lugar de trabalho 

transpareceu quando o assunto foi “o que acha deste lugar” e o entrevistado, João. 

Este complementou a sua observação sobre a “piora” da praça com o seguinte 

comentário: “[V]enho aqui porque eu trabalho aqui, porque se eu tivesse que vir 

passear aqui eu não viria”. A seu modo, é uma contundência que reaparece em Pedro 

quando lhe perguntei, para fins comparativos em relação às outras falas, quanto 

tempo mais gostaria de ficar na praça – sem ignorar que gosto, nesse caso, poderia 

nem bem se aplicar: “Pra mim tanto faz dormir aqui e dormir em outro lugar qualquer. 

[...] Se pudesse, sairia agora. [Por quê?] Não que não tenha nada de bom; a gente 

tem que procurar o melhor”.  

Esses são indícios de uma representação cuja data histórica é difícil cogitar. De 

todo modo, em termos lefebvrianos ela é indissociável do capitalismo do segundo Pós-

Guerra. É desde então sobretudo que o modo de vida cotidiano tem historicamente 

como encontrar expressão na “cotidianidade”, momento em que predominam a 

homogeneidade, a fragmentação e hierarquização do tempo linear – do trabalho 

cotidiano125. É, por isso mesmo, um momento no qual se exacerba simultaneamente o 

caráter contraditório dos ritmos cíclicos do não-cotidiano, do monumental - e da 

possibilidade de que a Praça da Sé seja mais do que uma expressão física do espaço 

abstrato, portanto, um mero lugar funcional de trabalho ou moradia.  

À luz dessa representação, não surpreende que, ao contrário de Lisboa, a 

catedral esteja ausente do imaginário dos não-transeuntes sobre a praça. Nem 

sempre o templo foi reconhecido nas falas como “Catedral da Sé”: uma vez, como 

“Catedral da Praça da Sé” (José) e outra, como “Catedral de Roma, porque o Papa 

que estabelece, o Papa que cuida disso aqui” (Marco). Ademais, o templo não foi 

nunca associado à praça. A evidência mais radical é a associação imediata que Pedro 

esboçou quando eu, apontando para o pátio retangular da praça, perguntei pelo nome 

do local e o que ele dali achava: “Ali é a boca dos marreteiro, dos camelô [...]. Aqui é o 

miolo da Sé. [...] Às vezes você procura um clipes ali pra prender um papel, e você 

arruma ali. E daí pra frente”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
125 Cf. Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 3, 1981, p. 85.  
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Tais imagens colaboram para a representação do logradouro como praça 

independente da catedral, mais uma concepção indissociável do segundo Pós-Guerra 

e da relevância histórica do espaço abstrato. Basta lembrar que uma das 

características desse é “funcionar negativamente” em relação a “aspectos históricos, 

religiosos e políticos” e a um “espaço-tempo diferencial”, receptivo às qualidades e 

diferenças; e a “funcionar positivamente em relação às implicações” do espaço 

abstrato: “técnicas, ciências aplicadas e o saber ligado ao poder”126. Embora 

estejamos longe da Paris da década de 1970, que foi a referência empírica primordial 

de Lefebvre para essa reflexão, a Praça da Sé imaginada pelos não-transeuntes 

invariavelmente se deixa associar ao caráter laico do espaço abstrato. No imaginário 

em foco parecem não importar a formação católica que todos tiveram no mínimo na 

infância, a proximidade física em relação à catedral, e mesmo o peso simbólico do 

templo na toponímia do logradouro. Será por isso que a palavra “turismo” foi 

mencionada uma só vez? 

Por tudo isso, são bem diversas as representações que pude discernir na praça: 

quatro de natureza urbanística, sendo que uma quinta, relativa ao turismo, é hesitante; 

e sete insinuadas por técnicas corporais e imagens criadas verbalmente pelos não-

transeuntes entrevistados. Se o panorama é bem diferente daquele apreendido no 

largo lisboeta, importa o que ele revela sobre o uso da Praça da Sé. Sua historicidade 

é inconfundível com aquela que medeia a prática espacial que conhecemos no largo 

lisboeta. Embora a praça como lugar urbanisticamente central da cidade e a praça 

cívica remetam respectivamente a certo passado medieval e ao início do século XX de 

odes a multidões “cívicas”, o uso que os não-transeuntes fazem do lugar parece 

pautado sobretudo em modos de agir e de imaginar próprios dos últimos quarenta 

anos na praça.  

Se a reflexão faz sentido, então essas temporalidades impregnam o modo como 

o vivido e o concebido se relacionam na praça pela mediação do uso. Ora, ao menos 

os não-transeuntes investigados a usam como espaço de representações quase 

totalmente alheias àquelas mobilizadas pelos especialistas mais ou menos 

diretamente engajados nas intervenções urbanísticas que agitaram o logradouro 

desde o século XVI, quando São Paulo foi fundada como povoamento jesuítico no 

interior da colônia chamada Brasil (1554).  

De fato, só duas representações urbanísticas tangenciam de algum modo o 

espaço de representações dos não-transeuntes. É quando os assuntos são a 

centralidade urbanística da praça e a diversidade humana que algumas convergências 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 62.  



 

 248 

parecem se esboçar. Mas mesmo estas são relativas, se lembrarmos que, no 

imaginário dos não-transeuntes, não há espaço para o vínculo da Sé com a praça, e 

as imagens relativas à diversidade não raro vêm acompanhadas de alusões ao perigo 

e à marginalidade social.  

Porém, então o uso da praça pelos não-transeuntes contém um duplo 

alheamento: em relação à história mais ampla do espaço e ao modo como essa tem 

sido mobilizada pelos especialistas que o concebe(ra)m. De fato, tudo bem diferente 

do Largo da Sé.  

 

Diferença nas diferenças 

 

Concluído o exercício comparativo de inspiração lefebvriana entre as praças da 

Sé lisboeta e paulistana, espero ter evidenciado que as diferenças empíricas – óbvias 

– entre ambos os logradouros não apenas são passíveis de serem descritas 

etnográfica e documentalmente. Elas se deixam reconhecer no plano teórico. Os usos 

desses lugares públicos abrem espaço para o embate de temporalidades que 

impregna a práxis e, portanto, em particular o uso do espaço ‘lá e cá’. Em busca de 

evidências empíricas disso, nada como concentrar-se nos vínculos que o espaço das 

representações nutre as representações do espaço pela mediação da prática espacial.  

Foi possível assim reconhecer a historicidade dessas representações, problema 

em que o próprio Lefebvre não se aprofundou, embora abordando a “produção do 

espaço” em termos regressivo-progressivos127. A interpretação do autor sobre os 

usuários do espaço no capitalismo contrapõe qualidade e quantidade, uso e consumo, 

mas sem refletir sobre as implicações teóricas da historicidade implícita no uso do 

espaço por esses tipos humanos. Os usuários constituem essencialmente 

contradições do espaço abstrato128.   

Identificada a historicidade que impregna, pela mediação de representações, o 

uso das praças da Sé ‘lá e cá’, há finalmente como discernir no plano teórico a 

diferença que medeia as diferenças empiricamente apreensíveis e relativas ao 

impacto diferente das políticas de “requalificação urbana” nos lugares públicos dos 

centros históricos não apenas em Lisboa e São Paulo nas últimas décadas. Essas 

diferenças são manifestações práticas de que o espaço vivido e o concebido podem 

“concordar” mais ou menos. E os não-transeuntes dos logradouros ‘lá e cá’ para isso 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
127 Idem, passim e, em particuar, p. xxiv. 
128 Idem, p. 415; Seabra, “A insurreição do uso”, 1996, p. 78; Fraya Frehse, “Lefebvre’s Use of Space in 

the Public Places of Contemporary Downtown São Paulo”, 2008b. 
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contribuem sem saber, ao mover-se fisicamente por ali e imaginar os lugares com 

palavras, diante da pesquisadora.  

É, com efeito, nos vínculos diferentes do espaço vivido com o concebido que 

reside a possibilidade de uma problematização conceitual diferente dos usos da rua 

nesses contextos – e em particular nos centros históricos das metrópoles brasileiras. 

Uma primeira dimensão da diferença nesse sentido é de natureza formal, dizendo 

respeito à forma que os vínculos assumem pela mediação do uso do espaço ‘lá e cá’. 

No largo lisboeta, é forte a concordância entre o espaço das representações e as 

representações do espaço. Já em São Paulo, o vivido sugere o contrário: é 

amplamente residual a possibilidade de umas e outras concordarem.  

Que esse estado de coisas – simbólicas – é indissociável do grau variável de 

desigualdade social ‘lá e cá’, parece evidente – o que os dados sobre as trajetórias de 

cada entrevistado corroboram. Porém escaparia aos limites deste estudo aprofundar 

tal aspecto. Mais interessa que as posições de cada não-transeunte no espaço social 

se traduzem, entre outros, em um uso dos respectivos logradouros que tem mais ou 

menos em comum com o modo como esses são concebidos urbanisticamente pelos 

especialistas dedicados a interferir em seu uso pela mediação do espaço.  

Equacionados nesses termos, os vínculos entre o vivido e o concebido revelam 

que, no largo lisboeta, ‘comunicar é possível’. E isso seja pela competência do poder-

saber em cooptar ideologicamente os não-transeuntes, seja por sua competência, por 

outro lado, em dialogar – para o bem ou para o mal – com o imaginário do qual ao 

menos algumas técnicas corporais e imagens sobre o lugar são documentos. Nesse 

contexto, posso reconhecer ali uma certa circularidade representacional – 

parafraseando ponderações do historiador Carlo Ginzburg sobre a “circularidade, 

influxo recíproco entre cultura subalterna e cultura hegemônica” na Itália 

renascentista129. Aqui, são concepções de espaço produzidas em lugares bastante 

distintos do espaço social ‘lá’ que influem uma na outra pela mediação do uso. Já na 

Praça da Sé, as representações em torno dos vínculos entre o concebido e o vivido 

parecem operar de outro modo. É um certo alheamento representacional de ambos os 

lados que se evidencia no desencontro flagrante entre o espaço das representações e 

as representações do espaço.  

Sob esse prisma metodológico, o que torna os dois lugares públicos diferentes 

entre si, em meio ao muito que os une como alvos mais ou menos diretos e episódicos 

das recentes operações de “requalificação urbana”, é em particular o modo como 

representações sobre cada um dos lugares circulam com mais ou menos desenvoltura 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
129 Cf. Carlo Ginzburg, O Queijo e os Vermes, [1976] 1996, p. 21.  
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entre aqueles que, hoje, os concebem urbanisticamente e os outros que os vivem 

cotidianamente. Vem para o primeiro plano da interpretação a existência – ou não – de 

mais ou menos circularidade ou alheamento entre as representações que se deslocam 

pelo espaço social, fazendo dos não-transeuntes mais ou menos prováveis guardiões 

da monumentalidade dos lugares públicos onde permanecem dia a dia.  

Para Lefebvre130, a aproximação entre o espaço das representações e as 

representações do espaço é a tendência da “época moderna”. Significaria isso que 

Lisboa é mais moderna que São Paulo? Outra possibilidade interpretativa: a Praça da 

Sé seria, mais do que o largo lisboeta, uma manifestação contraditória do espaço 

abstrato. Mas então São Paulo seria mais moderna que Lisboa... 

Aqui, essas possibilidades interessam especificamente por remeterem a 

potencialidades interpretativas da historicidade do uso do espaço que sinalizam para a 

segunda dimensão – agora de conteúdo – da diferença conceitual passível de se ser 

depreendida a partir das diferenças ‘lá e cá’ empiricamente dadas. Ao menos entre os 

não-transeuntes pesquisados, o uso do espaço pode estar mais ou menos enraizado, 

em termos históricos, no presente deste início de século XXI. Em São Paulo, o 

alheamento em relação ao passado pela mediação do espaço é flagrante. Em Lisboa, 

é o contrário que se aplica. E isso mesmo quando o não-transeunte é estrangeiro: se 

Jorge se interessa explicitamente por história, não é esse o caso de Fabiano; todavia 

também este se torna, sem saber, porta-voz da representação de que o largo é lugar 

de história.  

Justamente por evidenciar vínculos diferentes com o passado a impregnarem o 

uso do espaço, o enfoque sobre a sua historicidade coloca em questão a natureza 

supostamente contestatória dos usos que moradores e trabalhadores de lugares 

públicos ‘requalificados’ fazem dali. Em termos regressivo-progressivos, após datar as 

relações sociais, concepções e objetos encontrados em campo, o pesquisador deve 

relacionar essas datas históricas entre si com vistas ao “desenvolvimento ulterior” ou 

sua “subordinação às estruturas de conjunto”131, a fim de avaliar as possibilidades 

históricas contidas no presente. Ora, nesse sentido, as notícias são desanimadoras ‘lá 

e cá’. Ao menos pelo que sugerem sem saber os não-transeuntes pesquisados, 

esconde-se sob a historicidade diversa dos vínculos entre o vivido e o concebido uma 

práxis alheia à contestação ou a qualquer sentido político – levando-se em conta que 

a “práxis política” só existe através da “exploração do possível e do futuro”132. Seja 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
130 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980, p. 50.   
131 Cf. Lefebvre, op. cit., [1970] 2001a, p. 74.  
132 Cf. Lefebvre, op. cit., [1966] 1974, p. 47.  
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porque o vínculo afetivo com o passado é ou não forte, estamos diante de técnicas 

corporais e imagens de claro caráter mimético ou repetitivo, por referência ao passado 

– pessoal, da cidade, do país. Impera a reprodução social.  

Não importa que o espaço de representações dos não-transeuntes ‘lá e cá’ seja 

valorativo. Com efeito, “toda representação implica um valor”133.  

Esse caráter valorativo, entretanto, não permite discernir no uso do espaço 

mediado por tais representações qualquer pregnância política. Nesse sentido, sim, há 

algo de comum entre os dois logradouros: a política importa pouco, seja quando 

representações circulam entre o vivido e o concebido, seja quando não o fazem.  

As razões para esse estado de coisas são variadas. Ele é indissociável da 

condição social de cada um dos não-transeuntes pesquisados – e, nesse contexto, a 

própria “inclusão precária e instável, marginal”134 que é experimentada ali dia a dia não 

apenas por esses pedestres. Ademais, a conjuntura é indiscernível do momento da 

pesquisa: não coletei os dados no ‘calor da hora’ de nenhuma operação urbanística de 

“requalificação” – embora investigar a Praça da Sé depois da última reforma135 não 

tenha revelado imagens muito diferentes do lugar por parte de seus não-transeuntes à 

época. 

Essas e outras possibilidades explicativas apenas evidenciam por outras vias o 

que aqui interessa ressaltar. Sob o prisma de sua historicidade, o uso que 

trabalhadores, moradores, usuários dos lugares públicos ‘requalificados’ dos centros 

históricos ‘lá e cá’ – e não só – fazem desses espaços não é contestatório em si. A 

contestação é um momento da práxis e, portanto, uma possibilidade histórica entre 

outras. 

E eis que, por fim, o próprio sentido político eventual dos usos da rua pode se 

revelar um indício empírico específico de diferença nas diferenças. A própria política 

afinal, como busca de transformação social e histórica, é um momento – dialético, 

contraditório – da práxis no e pelo espaço.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
133 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980, p. 7.  
134 Cf. José de S. Martins, Exclusão Social e a Nova Desigualdade, 1997b, p. 20. 
135 Cf. Fraya Frehse, “Velhos novos usuários das praças ‘requalificadas’ do centro de São Paulo”, 

comunicação no Congresso Brasileiro de Sociologia, 2007.  
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9 

Tempos no corpo, diferença “em e por” São Paulo:  

o método regressivo-progressivo* 

 

Ainda sob o impacto das impressões dos dois anos em que viveu na São Paulo 

da década de 1930, como professor de sociologia na então recente Universidade de 

São Paulo, Claude Lévi-Strauss relata em sua obra memorialística Tristes Trópicos 

uma lembrança emblemática da urbe: “No ano de 1935 os paulistas se vangloriavam 

de que em sua cidade se construía em média uma casa por hora. [...] A cidade se 

desenvolve com tal rapidez que é impossível arranjar-lhe um mapa: cada semana 

demandaria uma nova edição“1. A observação subsidia o argumento que abre o seu 

capítulo sobre “São Paulo”:  

 
Nas cidades do Novo Mundo, quer se trate de Nova York, Chicago ou São Paulo, que 

se lhe comparou com frequência, não é a falta de vestígios que me impressiona: tal ausência é 

elemento de sua significação. Ao contrário dos turistas europeus que se aborrecem por não 

poder juntar a sua lista de caçadas outra catedral do século XIII, eu me divirto em me adaptar a 

um sistema sem dimensão temporal, para interpretar um outro tipo de civilização2. 

 

 Argumentando nesses termos, o etnólogo involuntariamente se tornava porta-

voz de uma representação com a qual eu me deparo sempre que levo visitantes 

europeus para passear pelas ruas e praças do centro paulistano. Tamanha a 

radicalidade e frequência das modificações na materialidade física dos edifícios 

privados e públicos, das igrejas, ruas e praças, que tudo pareceria igualmente atual, 

desprovido de evidências de passado. Resumindo, São Paulo teria pouco daquilo que, 

para fins heurísticos, denomino densidade temporal.  

Para tanto, inspiro-me nas reflexões de Henri Lefebvre sobre os ritmos, isto é, 

sobre as relações que repetições cíclicas (provindas da natureza) e/ou lineares 

(provindas da prática social) no espaço travam com o “imprevisto, o novo” implícitos no 

cotidiano, nos ritos, cerimônias e festas, regras e leis: é por tais mediações que se 

produzem as “diferenças que constituem a trama do tempo”, o qual, por sua vez, é 

                                                        
* Versão que funde, traduzidos e revistos, argumentos dos seguintes dois capítulos de livro: Fraya Frehse 

“Zeiten im Körper: Das Potenzial der Lefebvre’schen Methode für die (lateinamerikanische) 
Stadtforschung”, em Huffschmid e Wildner (orgs.), Stadtforschung aus Lateinamerika, 2013b, pp. 145-
169, e Fraya Frehse, “For Difference ‘in and through’ São Paulo: The Regressive-Progressive Method”, 
em Stanek, Schmid e Moravánsky (orgs.), Urban Revolution Now, 2014, pp. 243-262.  

1 Cf. Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, 1955, p. 107. 
2 Idem, p. 105, grifos meus.  
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“duração”3. Quando falo na representação da pouca densidade temporal de São 

Paulo, penso na associação simbólica entre a aparência física da cidade e uma 

presença apenas parca, no espaço urbano do presente, de bens materiais que 

testemunhem explicitamente o vigor social de repetições temporalmente mais antigas. 

Ali e então prevaleceria a produção sempre renovada de diferenças. Não surpreende, 

pois, que a “medição” do tempo – a qual se dá pela mediação do espaço (e vice-

versa)4 – resulte na impressão (que integra tal representação) de novidade sempre; 

portanto, de ausência de duração (repetição-diferença) e, assim, atemporalidade.  

Tal concepção constitui um ponto de partida apropriado para o questionamento 

metodológico que viso desenvolver neste estudo. Considerando que o método 

regressivo-progressivo de Henri Lefebvre traduz tanto em termos operacionais quanto 

lógicos as concepções teóricas do autor sobre as relação entre tempo e espaço, 

interessa-me identificar contribuições que pesquisas sobre cidades latino-americanas 

balizadas por tal abordagem têm como oferecer à conceituação da diferença no 

mundo urbano atual. Como podem colaborar para o rol de respostas coletivas, mais ou 

menos tácitas, que as ciências sociais vêm desenvolvendo em relação à questão de 

como diferenciar conceitualmente cidades, no mundo urbano globalizado do 

presente5? 

Se este problema tem mobilizado autores em contextos acadêmicos variados 

dos Estados Unidos e da Europa6, ele é de especial interesse para quem, como eu, 

pesquisa o mundo urbano na América Latina. Afinal, desde os seus primórdios, nos 

anos 1950, os estudos urbanos da região têm tido de enfrentar o desafio de conceituar 

fenômenos socioespaciais que pouco partilham com aqueles comuns nas cidades 

europeias e norte-americanas, sendo favelas e villas miséria apenas dois exemplos 

esparsos. Sob o prisma dessa dinâmica intelectual, a questão da conceituação da 

diferença marca estruturalmente a história da pesquisa urbana latino-americana. 

No entanto, frequentemente as urbes europeias e norte-americanas acabaram 

virando – e até hoje são - referências empíricas primordiais para as conceituações 

internacionalmente mais difundidas acerca das cidades contemporâneas – inclusive no 

debate latino-americano. De fato, mesmo que, em sua prática cotidiana e de pesquisa, 

                                                        
3 Cf. Henri Lefebvre, Éléments de rythmanalyse, 1992, respectivamente pp. 16-17, 14 e 17. 
4 Idem, ibidem.  
5 A referência temporal corresponde ao momento final de elaboração de ambos os textos mencionados na 

primeira nota de rodapé: 2012.  
6 Cf. nesse sentido, entre outros, de Saskia Sassen The Global City, 1991, e “As diferentes 

especializações das cidades globais”, em Urban Age (org.), Cidades Sul-Americanas: Assegurando um 
futuro urbano, 2008, pp. 4-6; Helmuth Berking e Martina Löw (orgs.), Die Eigenlogik der Städte, 2008; 
Martina Löw, Soziologie der Städte, 2009.  
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os pesquisadores experienciem os contextos urbanos latino-americanos como 

diferentes de Paris, Londres, Chicago, Los Angeles ou Nova York, tais cidades não 

raro inspiram, em termos empíricos, as noções de cidade em que a pesquisa urbana 

latino-americana contemporânea se baseia para explanar, em termos teóricos, o 

espaço urbano na região. Em relação em particular ao Brasil, noções como 

fragmentação, gentrificação, cidades globais e segregação perpassam a discussão 

recente7. O que vai ao encontro da constatação também recente de que existe uma 

“divisão internacional do modelo de trabalho acadêmico” nos estudos urbanos, 

segundo a qual se “atribui a provisão de conhecimento empírico, mas não teórico ou 

metodológico” a centros de pesquisa fora dos “países centrais da Europa setentrional 

e dos da América do Norte”8.  

Por tudo isso, o que acaba por vir para o primeiro plano das interpretações 

produzidas no âmbito da pesquisa urbana latino-americana é o que existe de comum 

entre contextos urbanos do chamado norte e sul globais, apesar dos muitos elementos 

que os diferenciam uns dos outros. Diferenças empíricas sujeitam-se 

(in)voluntariamente às similaridades. Em casos extremos, a diferença desaparece 

completamente da agenda conceitual9. 

Em face dessa conjuntura acadêmica, como enfrentar o desafio da 

conceituação da diferença empiricamente apreensível, por referência a São Paulo? 

Quando o olhar do pesquisador se volta para a representação da aparente ausência 

de tempo na cidade, a materialidade física das ruas e praças emerge, à primeira vista, 

como um parâmetro analítico passível de trazer à tona diferenças, por exemplo, entre 

essa cidade e urbes europeias.  

Assumindo, aqui, tal possibilidade como via primeira de aproximação do 

problema, tem-se como reconhecer que há mais em jogo. Basta assumir, novamente 

com Lefebvre10, que a noção de espaço designa “um conjunto de relações“, um 

produto social que intervém simultaneamente na produção da práxis. O que 

caracteriza uma cidade como espaço são as “atividades sociais“ que a talham, 

modelam e ocupam “no decorrer de um tempo histórico”, produzindo-a, assim, 

simultaneamente11. Já que, com efeito, “qualquer realidade dada no espaço se revela 

                                                        
7 Cf. Fraya Frehse e Rogerio P. Leite, “Espaço urbano no Brasil”, em Martins (org.), Horizontes das 

Ciências Sociais no Brasil: Sociologia, 2010, pp. 203-251. 
8 Cf. Carlos Fortuna, “In Praise of Other Views: The World of Cities and the Social Sciences”, 

Iberoamericana, 45, 2012, p. 138.  
9 Cf. Fraya Frehse, “A Recent Sociological Utopia of Urban Space in Brazil”, Iberoamericana, 45, 2012a, 

pp.103-117. 
10 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, pp. xx-xxi. 
11  Idem, p. 89.  
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e explica por uma gênese no tempo“12, assume um papel relevante também, para a 

compreensão de uma cidade, o modo como o tempo histórico impregna as atividades 

sociais ali. Inspirada nas ponderações lefebvrianas sobre a historicidade, assumo 

“tempo histórico” como concepção de tempo especialmente sensível a transformações 

estruturais na vida social13. Daí porque o defino como escopo de combinações de 

temporalidades históricas; isto é, o passado, o presente e “o possível”14.  

Sob esse ângulo teórico prenhe de implicações metodológicas, a densidade 

temporal do espaço urbano nunca se fundamenta apenas na materialidade física de 

seus edifícios e ruas. Também importa o modo como as temporalidades históricas se 

vinculam reciprocamente nas atividades sociais (re)produzidas pela mediação do 

espaço. Afinal, a “existência real” das relações sociais só se dá “no e pelo espaço”15. 

Nesse sentido, enfocar analiticamente a historicidade das atividades sociais 

pela mediação das quais o espaço urbano é produzido, oferece a possibilidade de se 

discernir, em termos conceituais, ao menos algumas diferenças entre cidades, no 

contexto dos processos econômicos, sociais e culturais contraditórios que, ligados à 

expansão geográfica das urbes, perfazem a “urbanização”16. Eis o argumento a ser 

aqui desenvolvido com base no caso paulistano. Com efeito, por esse prisma, a cidade 

atemporal de Lévi-Strauss e de muitos visitantes estrangeiros se evidencia como bem 

específica, condenada que está ao presente eterno. De fato, também outras 

temporalidades históricas se deixam discernir em São Paulo. Basta que o enfoque 

analítico se centre na historicidade das atividades sociais “no e por” seu espaço 

urbano. Tais temporalidades, por sua vez, podem revelar conceitualmente diferenças 

na urbanização que se evidenciam em e por São Paulo.  

Com base nesse equacionamento argumentativo, são duas as questões 

específicas. Em primeiro lugar, como chegar, em termos investigativos e conceituais, a 

essas temporalidades alternativas e “diferenciadoras” contidas nas atividades sociais? 

E onde encontra-las empiricamente?  

Responder, nos limites deste texto, as duas questões evidenciará as 

contribuições do método regressivo-progressivo para uma conceituação da diferença 

entre cidades que se baseie justamente no papel mediador que a historicidade das 
                                                        
12  Idem, p. 136.  
13 Cf. Henri Lefebvre, La fin de l’histoire, [1970] 2001b, esp. pp. 90-93.  
14  “O passado se torna (ou se torna novamente) presente em função da realização dos possíveis 

implícitos objetivamente nesse passado. Ele se desvela com tais possíveis“. Cf. Henri Lefebvre, 
“Qu’est-ce que le passé historique?”, em Au-délà du structuralisme, [1959] 1971, p. 86, grifos no 
original. A citação foi retomada em La proclamation de la Commune, 1965, p. 36, grifos no original. 

15  Cf. Henri Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 465.  
16  Cf. Henri Lefebvre, La révolution urbaine, 1970a; cf. também Christian Schmid, Stadt, Raum und 

Gesellschaft, 2005, p. 132. 
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atividades sociais exerce na produção do espaço urbano como “diferente”. Com efeito, 

as duas subteses implícitas no argumento são: recorrendo-se à abordagem 

lefebvriana, há como apreender investigativa e conceitualmente a presença 

“diferenciadora” da densidade temporal contida nos corpos dos pedestres das ruas e 

praças do centro histórico paulistano. Para tanto, é analiticamente revelador em 

especial aquilo que, em outro momento17, denominei regras ou padrões de 

comportamento corporal dos pedestres. Trata-se de regularidades informais de 

natureza simbólica relativas a “técnicas corporais” - isto é, a modos como os seres 

humanos sabem se servir de seus corpos18 - que, mobilizadas em “ritmos” definidos – 

ou seja, segundo determinadas relações entre repetições19 -, remetem historicamente 

ao século XIX e à virada do século XX. Tais repetições caracterizam os movimentos 

físicos de homens, mulheres e crianças de idades variadas e origens sociais diversas 

nos lugares públicos do perímetro paulistano em que a urbanização é historicamente 

mais antiga, e que por isso mesmo concebo como centro histórico. 

No intuito de demonstrar a pertinência das duas subteses e, assim, elucidar o 

argumento, este texto se divide em três seções. Primeiramente cabe esclarecer o que, 

afinal, constitui o método regressivo-progressivo, e como este se deixa vincular à 

pesquisa urbana (latino-americana). Resultará daí uma hipótese definida acerca das 

contribuições da abordagem para essa linhagem investigativa tanto na América Latina 

do presente, quanto no cenário internacional em geral, quando o assunto são 

diferenças atuais entre cidades.  

Já a segunda seção permitirá aferir empiricamente a relevância metodológica 

dos “tempos no corpo” e, em particular, a historicidade das regras de comportamento 

corporal nos lugares públicos urbanos, para a conceituação da diferença entre 

cidades. Para tanto, enfrentarei em termos regressivo-progressivos um logradouro 

específico do centro histórico paulistano: a Praça da Sé, que sedia a catedral católica. 

Mas isso tal como a pude experimentar entre 1997 e 2012, no âmbito de algumas 

pesquisas documentais e etnográficas de natureza regressivo-progressiva20.  

E eis que há como, na conclusão, vir para o primeiro plano da conceituação um 

                                                        
17 Cf. Fraya Frehse, Ô da Rua! O transeunte e o advento da modernidade em São Paulo, 2011a. 
18  Cf. Marcel Mauss, “Les techniques du corps [1936]”, em Anthropologie et sociologie, [1950] 1997, p. 

365. 
19  Cf. Lefebvre, op. cit., 1992, p. 56.  
20  Cf. de Fraya Frehse respectivamente “De Largo a Praça, de Matriz a Catedral: A Sé dos cartões 

postais paulistanos”, Cadernos de Campo, 5-6,1997, pp. pp. 117-155, O Tempo das Ruas na São Paulo 
de Fins do Império, 2005, “Lefebvre’s Use of Space in the Public Places of Contemporary Downtown 
São Paulo”, 2008, op. cit., 2011a, “A sociedade da rua em São Paulo: A cidade fora dos muros”, projeto 
de pesquisa no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, 2011b, “Os tempos 
(diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e em São Paulo”, em Fortuna e Leite (orgs.), Diálogos 
Urbanos: Territórios, culturas, patrimónios, 2013a, pp. 124–173. 
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espaço definido. Justamente o corpo do pedestre da Praça da Sé carrega indícios de 

uma contribuição de natureza conceitual que o método lefebvriano oferece em 

particular para a pesquisa urbana atual na América Latina. Mas ele efetiva, sem saber, 

mais: aponta para quatro subsídios conceituais da abordagem do sociólogo e filósofo 

francês para o debate internacional mais amplo, quando o que se busca é conceituar 

diferenças empiricamente vigentes entre as cidades do presente. 

 

O método regressivo-progressivo e a pesquisa urbana (latino-americana) 

 

O atributo “regressivo-progressivo“ remete a um conjunto de procedimentos 

investigativos cujos fundamentos teóricos Lefebvre trouxe a público pela primeira vez 

em dois artigos de meados do século XX21. Comentadores do método enfatizam que 

dentre as principais fontes de inspiração da abordagem se encontra, de um lado, a 

leitura lefebvriana do método desenvolvido por Karl Marx em O Capital e nos 

Grundrisse, para a interpretação de “fatos sociais”22; de outro lado, a interlocução do 

autor com a concepção dialética de “formação econômico-social”, cunhada por Marx e 

desenvolvida por Lenin23; enfim, o contato de Lefebvre com o “método regressivo” 

empregado por Marc Bloch na análise da história agrária da França24. 

De fato, o autor formalizou a abordagem na esteira de sua tese de doutorado 

em sociologia agrária, uma análise “histórico-sociológica” de Campan, comunidade 

rural nos Pireneus25. O método visa aferir empiricamente a coexistência dialética entre 

a “complexidade horizontal” (sincrônica) e a “complexidade vertical” (diacrônica) da 

“realidade camponesa”, no intuito de assim apreender em termos conceituais o 

historicamente possível ali26. Quais as transformações sociais possíveis que a 

realidade investigada abriga em função de sua historicidade? 

Nesse sentido, o conjunto de procedimentos visa operacionalizar a perspectiva 

metodológica de Lefebvre em relação à realidade social. Em determinada “época 

histórica”, a realidade  camponesa, por exemplo, “apresenta” à observação e análise, 

de um lado, “diferenças essenciais” em um “conjunto de condições” técnicas, sociais e 

                                                        
21  Cf. Henri Lefebvre, Du rural à l’urbain, [1970] 2001a, respectivamente pp. 21-40 (“Problèmes de 

sociologie rurale”, de 1949) e 63-78 (“Perspectives de sociologie rurale”, de 1953). 
22  Cf. Rémi Hess, Henri Lefebvre et l’aventure du siècle, 1988, p. 181.  
23  Cf. José de S. Martins, “As temporalidades da História na dialética de Lefebvre”, em Martins (org.), 

Henri Lefebvre e o Retorno à Dialética, 1996a, pp. 15-20.  
24  Cf. Lukasz Stanek, Henri Lefebvre on Space, 2011, pp. 159-160.  
25  Cf. Henri Lefebvre, La Vallée de Campan, 1963.  
26  Cf. Lefebvre, op. cit., [1970] 2001a, pp. 65-66.  
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econômicas; de outro, “a coexistência de formações de idade e data diferentes“27. 

Assim, em termos epistemológicos tal realidade constitui uma totalidade aberta e 

contraditória, cujo desvendamento depende de um pensamento lógico de natureza 

dialética que Lefebvre designa como “transdução”: esta “constrói um objeto virtual a 

Hpartir de informações”, indo “do real (dado) ao possível“28. 

À luz desses fundamentos teóricos e metodológicos, não surpreende que o 

método regressivo-progressivo possua tanto uma dimensão investigativa quanto outra 

interpretativa nos termos do sociólogo Florestan Fernandes29. O instrumental 

congrega, afinal, respectivamente procedimentos técnicos e lógicos relativos à 

observação empírica, que são passíveis de serem separados analiticamente. No plano 

operacional da pesquisa empírica, essa dupla dimensão se traduz em três etapas; ou 

melhor, “momentos” de natureza dialética, “tentativa[s] visando à realização total de 

uma possibilidade [histórica]”30. 

Através de observação participante, de entrevistas, surveys e estatísticas o 

pesquisador “descreve”, no “momento descritivo”, o “campo” empiricamente dado31; 

em outras palavras, aquilo que o sociólogo José de Souza Martins, em sua análise do 

método, designa como “vida social“, ou “relações sociais” e “elementos da cultura 

material e espiritual”32. Assim, desvenda-se a complexidade horizontal da realidade 

social. Na sequência entra em cena a complexidade vertical. Apreendê-la em termos 

“analítico-regressivos“ acarreta “datar exatamente” a realidade descrita. No terceiro 

momento, “histórico-genético”, há como, por fim, elucidar as “modificações” dos 

elementos anteriormente datados, e isso por referência ao “desenvolvimento ulterior 

(interno ou externo)” e “sua subordinação às estruturas de conjunto”, ao “processo de 

conjunto“33. Trata-se de um retorno “ao atual previamente descrito, a fim de 

reencontrar o presente, mas elucidado, compreendido: explicado“34. E isso justamente 

porque a coexistência de coisas, relações sociais e representações de idades diversas 

no atual – da sociedade, do indivíduo – desvela contradições entre os elementos do 

campo empírico de pesquisa que se modificaram historicamente, e aqueles que não o 

                                                        
27  Idem, ibidem, grifos no original.  
28  Cf. Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 2, 1961, p. 121.  
29  Remeto aqui à elucidativa distinção do autor entre “método de investigação” e “método de 

interpretação”. Cf. a respeito Florestan Fernandes, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, 
1959, pp. 13-14.  

30  Cf. Lefebvre, op. cit., 1961, p. 348, grifos no original.  
31  Cf. Lefebvre, op. cit., [1970] 2001a, p. 73.  
32  Cf. Martins, “As temporalidades da História na dialética de Lefebvre”, 1996a, p. 21.  
33  Cf. Lefebvre, op. cit., 2001a, p. 74.  
34  Idem, ibidem, grifo no original.  
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fizeram – do ponto de vista metodológico de outras possibilidades históricas já 

realizadas, e que estão embutidas no contraditório processo de conjunto. 

Consequentemente, vem à tona que as contradições sociais são de natureza 

histórica35. Sua coexistência torna empírica e analiticamente mais evidentes as 

“necessidades radicais”, necessidades ocultas no “residual” contido na práxis – e isso, 

independentemente da realidade social pesquisada36. Afinal, num único gesto ou ato 

se ocultam o “nível” repetitivo, o mimético e o inovador da práxis37. Já que tais 

necessidades não se satisfazem sem que a sociedade mude, a elucidação regressivo-

progressiva da historicidade das contradições sociais viabiliza a identificação de 

possibilidades de transformação social contidas no “mundo” investigado pelo 

pesquisador38.  

Há mais de uma década trabalho com o instrumental regressivo-progressivo 

em pesquisas antropológicas e sociológicas sobre a historicidade das transformações 

socioculturais em São Paulo passíveis de serem apreendidas analiticamente nas 

vivências cotidianas passadas e presentes dos pedestres nas ruas e praças de seu 

centro histórico39. O meu contato inicial com tal método se deu no âmbito da disciplina 

“Sociologia da Vida Cotidiana”, que Martins ministrou na Universidade de São Paulo 

por mais de vinte anos. Com efeito, este sociólogo não apenas introduziu mas 

incentivou a difusão da abordagem lefebvriana no Brasil, o que se deu especialmente 

nessa disciplina e num seminário de pós-graduação sobre o método lefebvriano40. 

Em busca de “utilizações latino-americanas” outras do método, uma pesquisa 

bibliográfica realizada na Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal em dezembro de 2011 me conduziu em especial a um diálogo 

crítico sobre a interpretação do método lefebvriano desenvolvido na Costa Rica41. No 

entanto, esse debate não tem nada a ver com pesquisa urbana.  

Tal conjuntura vai de mãos dadas com uma tendência internacional 
                                                        
35  Cf. Martins, “As temporalidades da História na dialética de Lefebvre”, 1996a, p. 22.  
36  Idem, pp. 22-23.  
37  Cf. Henri Lefebvre, Sociologie de Marx, [1966] 1974, p. 47. 
38 Cf. Martins, “As temporalidades da História na dialética de Lefebvre”, 1996a, p. 23.  
39   Cf. de Fraya Frehse respectivamente “Potencialidades do método regressivo-progressivo: pensar a 

cidade, pensar a história”, Tempo Social, 13 (2), 2001, pp. 169-184, op. cit., 2005, op. cit., 2011a, “Os 
tempos (diferentes) das praças da Sé em Lisboa e São Paulo”, 2013a.  

40  Cf. José de S. Martins (org.), Henri Lefebvre e o Retorno à Dialética, 1996b.  
41  Cf., entre outros, de George I. García Quesada respectivamente Las sombras de la modernidad, 2001, 

e “Una réplica a ‘La sociología crítica de Henri Lefebvre’, de Roy Alfaro Vargas”, Revista de Ciencias 
Sociales, 120 (2), 2008, pp. 59-64; de Roy A. Vargas respectivamente “Sociología dialéctica de la 
literatura: cuestión de método”, Revista de Ciencias Sociales, 3-4 (109-110), 2005, pp. 151-156, “La 
sociología crítica de Henri Lefebvre”, Revista de Ciencias Sociales, 3-4 (113-114), 2006, pp. 97-104, e 
“Henri Lefebvre. Contrarréplica a George I. García”, Revista de Ciencias Sociales, 125, 2009, pp. 103-
115. 
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amplamente predominante: as noções lefebvrianas são antes mobilizadas de modo 

esparso, como “conceitos”, do que em conexão com a orientação metodológica 

abrangente que lhes subjaz42. Uma síntese apropriada desse modo recente de lidar 

com a obra lefebvriana se insinua na tese que baliza a introdução da coletânea Urban 

Revolution Now, para a qual, aliás, contribuí com um dos capítulos cujos argumentos 

rearranjei para os fins deste texto. A reivindicação dos organizadores da antologia vai 

explicitamente na direção de  

 
Teoria, não método: este é o legado de Lefebvre para a pesquisa urbana, na qual o 

presente volume se insere. Mesmo nos poucos [sic] contextos em que o autor caracterizou o 

seu próprio trabalho por meio de um ‘método’, ele não prescreveu uma fórmula de pesquisa 

sistemática. Ao invés disso, ele preferiu o termo ‘démarche’ (procedimento) para indicar o 

caráter aberto de suas pesquisas43.  

 

Com efeito, tal perspectiva vai ao encontro de uma tendência mais geral da 

pesquisa sociológica urbana também no Brasil e na Alemanha recentes44. 

Frequentemente os autores mobilizam de modo paradigmático noções sociológicas 

relativas à pesquisa urbana dissociando-as completamente daquilo que Pierre 

Bourdieu chamou de “maneira de construir um objeto”45 - e, assim, também daquilo 

que Fernandes bem antes denominara métodos de interpretação teoricamente 

fundamentados. E isso embora tais noções sejam, na elucidativa imagem de Bourdieu, 

“estenografias conceituais” justamente desses métodos.  

De todo modo vale assinalar que, no que se refere em particular à obra 

lefebvriana, tal tendência, embora vigorosa, não é unívoca. Afora no Brasil, é na 

França atual que se deixam identificar interlocuções com o método regressivo-

progressivo46. Tal inclinação “francesa” é indissociável de uma tradição sociológica 

                                                        
42  Cf. a respeito, entre outras, as revisões bibliográficas contidas em Hess, op. cit., 1988; Schmid, op. cit., 

2005; Kanishka Goonewardena, Stefan Kipfer, Richard Milgram e Christan Schmid (orgs.), Space, 
Difference, Everyday Life, 2008; Klaus Ronneberger, “Henri Lefebvre and Urban Everyday Life: In 
Search of the Possible” em Goonewardena, Kipfer, Milgram e Schmid (orgs.), Space, Difference, 
Everyday Life, 2008, pp. 134-146; Sandrine Deulceux e Rémi Hess, Henri Lefebvre: Vie, oeuvres, 
concepts, 2009; Lukasz Stanek, op. cit.. 

43  Cf. Christian Schmid, Lukasz Stanek e Ákos Moravánsky, “Introduction: Theory, Not Method – Thinking 
with Lefebvre”, em Schmid, Stanek e Moravánsky (orgs.), Urban Revolution Now, 2014, p. 17.  

44 Cf. a respeito de Fraya Frehse respectivamente “A Recent Sociological Utopia of Urban Space in 
Brazil”, Iberoamericana. América Latina – España - Portugal, 45, 2012a, pp. 103-117, e “Blickwechsel: 
Zur deutschen Stadtsoziologie aus brasilianischer Perspektive”, palestra no Colóquio “Blickwechsel: Zur 
deutschen Stadtsoziologie aus brasilianischer Perspektive” do Centro Georg Simmel de Pesquisa 
Metropolitana da Humboldt-Universität zu Berlin em 9.12.2010, 2010a. 

45  Cf. Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, 1989, p. 27.  
46  Cf. de Rémi Hess respectivamente op. cit., 1988, e Henri Lefebvre et la pensée du possible, 2009; e 

Rémi Hess e Antoine Savoye, Perspectives de l’analyse institutionelle, 1988. 
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desde os primórdios preocupada em refletir sobre os vínculos entre teoria e empiria 

pela mediação de métodos de interpretação –  o que instigou, no meu modo de ver, à 

elaboração, entre outros, das Regras do Método Sociológico durkheimianas, do 

“método estrutural” lévi-straussiano e da “teoria da prática” bourdieusiana47.  

À luz de tal tradição, há como compreender o acolhimento que o método 

lefebvriano recebeu no nicho acadêmico brasileiro anteriormente mencionado. Tendo 

se institucionalizado em conformidade com a tradição acadêmica e intelectual 

francesa, a sociologia praticada na primeira universidade fundada no país, em 1934, 

formou durante as primeiras décadas sociólogos bastante sensíveis ao método – daí 

inclusive a contribuição original de Fernandes ao debate internacional sobre o método 

funcionalista48. Mas por que especificamente Lefebvre? É crucial relembrar, com 

Antonio Candido, que os primeiros sociólogos formados na Universidade de São Paulo  

“aprenderam a refletir […] sobre o Brasil sobretudo em termos de passado”49. A meu 

ver, essa ênfase na história está na base da grande receptividade com que o método 

dialético marxiano, fundamentado teoricamente no problema da historicidade do 

processo histórico, teve como contar entre as primeiras gerações de sociólogos da 

instituição50. Uma preocupação crucial de então eram os “obstáculos sociais ao 

desenvolvimento” no Brasil, dada a presença ativa de práticas sociais herdadas do 

passado colonial e escravista51. Esse contexto de preocupações teóricas permite 

compreender não somente a vivacidade do “Seminário de O Capital”, conduzido por 

jovens professores desta Universidade antes do Golpe de 196452, mas também o 

porquê dos principais objetos de interesse do seminário coordenado por Martins: 

durante os primeiros doze anos, o método dialético marxiano e, nos seis 

subsequentes, justamente a obra de Lefebvre a respeito, sendo este autor assumido 

como intelectual que “trouxe Marx para o nosso tempo criticamente, como era próprio 

do pensamento marxiano”53. Assim, tampouco espanta que a abordagem regressivo-
                                                        
47 Cf. respectivamente Émile Durkheim As Regras do Método Sociológico, [1895] 1966, Claude Lévi-

Strauss, Antropologia Estrutural, [1958] 1970, e Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, 
[1972] 2000.  

48  Cf. a respeito, além de Fernandes, op. cit., 1959, o elogio de Robert K. Merton a esse autor em 
Sociologia: Teoria e Estrutura, [1949] 1970, p. 152. 

49  Cf. Antonio Candido, “O significado de Raízes do Brasil [1967]”, em Buarque de Holanda, Raízes do 
Brasil, [1936] 2006, p. 235. 

50  Cf. Florestan Fernandes, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, 1959, pp. 103-127; 
Fernando H. Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, [1962] 1977; José de S. Martins, 
Capitalismo e Tradicionalismo, 1975.  

51  Cf. José de S. Martins, Florestan: Sociologia e Consciência Social no Brasil, 1998b, p. 111. 
52  Cf. a respeito, entre outros, Fernando H. Cardoso, “Fernando Henrique Cardoso”, em Bastos, Abrucio, 

Loureiro e Rego (orgs.), Conversas com Sociólogos Brasileiros, 2006, especialmente pp. 75-79. 
53  Cf. José de S. Martins, “Apresentação”, em Martins (org.), Henri Lefebvre e o Retorno à Dialética, 

1996b, p. 9.  
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progressiva tenha se tornado tanto alvo de reflexões metodológicas54 quanto de 

pesquisa urbana empírica55, na sociologia da Universidade de São Paulo. 

Expostos todos esses aspectos, o que ainda permanece em aberto é de fato a 

questão das contribuições do método para a pesquisa urbana latino-americana em 

particular, e para os estudos urbanos em geral. No intuito de chegar a uma resposta 

aqui em relação à conceituação das diferenças atuais entre cidades, um ponto de 

partida apropriado, porque sintético, é dialogar brevemente com uma abordagem 

específica, bastante difundida no cenário internacional, acerca da conceituação das 

diferenças socioculturais latino-americanas em relação à Europa e aos EUA. Refiro-

me à perspectiva da “contemporaneidade do não contemporâneo”. 

Nesse sentido, uma obra referencial é a do antropólogo Nestor García Canclini, 

em especial noções suas em torno da “heterogeneidade multitemporal” da cultura 

moderna na América Latina56. Direcionando o foco analítico, entre outros, para as 

contradições e discrepâncias dos movimentos culturais latino-americanos na arte e na 

literatura durante o século XX, esse argentino há décadas radicado no México 

investiga a “heterogeneidade sociocultural” do modernismo latino-americano, cuja 

“dificuldade de realizar-se” seria inseparável dos “conflitos entre diferentes 

temporalidades históricas que convivem em um mesmo presente“57. Em outros 

momentos58, o autor aborda aspectos alternativos da produção e do consumo culturais 

na América Latina, a fim de enfatizar os “processos de hibridização” entre o tradicional 

e o moderno, o culto, o popular e a cultura de massa que caracterizariam a 

modernidade na América Latina. 

Pautada em formulações como essas, a abordagem de Canclini 

inevitavelmente tangencia possibilidades de articulação conceitual com o método 

lefebvriano. Basta levar em conta que a perspectiva regressivo-progressiva visa 

apreender as diferentes temporalidades históricas que coexistem no contemporâneo. 

Com efeito, Martins, em certo momento59, enfatizou a afinidade entre as duas 

abordagens, passível de ser reconhecida em especial no livro Culturas Híbridas. O 
                                                        
54  Cf. Martins, “As temporalidades da História na dialética de Lefebvre”, 1996a, e de Frehse 

respectivamente “Potencialidades do método regressivo-progressivo”, 2001, “Zeiten im Körper”, 2013b, 
“Differençe ‘in and through’ São Paulo”, 2014. 

55  Cf. de José de S. Martins respectivamente Subúrbio, 1992, e A Aparição do Demônio na Fábrica, 
2008b; Ana Cristina A. Nasser, Sair para o Mundo, 2001, e de Fraya Frehse respectivamente op. cit., 
2005, op. cit., 2011a, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e em São Paulo”, 
2013a. 

56  Cf. Néstor García Canclini, Culturas Híbridas, [1989] 1998, p. 74. 
57  Idem, p. 83.  
58  Cf. de Néstor García Canclini respectivamente Consumidores e Cidadãos, [1995] 2006, e Diferentes, 

Desiguais e Desconectados, [2004] 2005.  
59  Cf. José de S. Martins, A Sociabilidade do Homem Simples, 2008a, p. 20. 
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que aos olhos do sociólogo brasileiro faltaria à obra de Canclini seria incorporar a suas 

concepções teóricas aquelas de Lefebvre sobre a totalidade dialética e a 

“multiplicidade dos tempos históricos no contemporâneo”, pois [isso] “ampliaria e 

enriqueceria a orientação teórica que [Canclini] adota“60. Partindo da distinção 

lefebvriana entre “modernidade” e “o moderno”61, argumenta Martins: 

 
A diversidade dos tempos históricos que se combinam nessa modernidade difícil 

[vigente na América Latina] [...] incorpora a cultura popular que pouco ou nada tem de 

moderno; mas, insisto, incorpora também efetivas relações sociais datadas, vestígios de outras 

estruturas e situações que são ainda, no entanto, realidades e relações vivas e vitais. E que 

anunciam a historicidade do homem nesses desencontros de tempos, de ritmos e de 

possibilidades, nessas colagens62. 

 

Assim se insinuam as contribuições que, no meu modo de ver, a abordagem 

lefebvriana oferece em especial à pesquisa urbana (latino-americana), quando se trata 

de diferença. O método regressivo-progressivo possibilita a apreensão empírica da 

“contemporaneidade do não contemporâneo”, considerando que esta se expressa não 

apenas em testemunhos materiais da cultura, mas também numa realidade à primeira 

vista bem mais fugaz: a realidade imaterial das relações sociais, da práxis cotidiana. O 

meu argumento nesse sentido é de que justamente os tempos no corpo humano 

carregam indícios de possibilidades conceituais insuspeitadas do método lefebvriano 

para os estudos urbanos (latino-americanos). 

No intuito de averiguar aqui a pertinência empírica dessa subtese, nada como 

contemplar em termos regressivo-progressivos notadamente as regras de 

comportamento corporal. Mas isso lançando um olhar sobre a maior praça do centro 

histórico de São Paulo (Fig. 1). 

 

                                                        
60  Idem, p. 20, nota 10. 
61  Cf. Henri Lefebvre, Introduction à la modernité, 1962, p. 10. 
62  Cf. Martins, op. cit., 2008a, p. 20.  
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Figura 1: Fábio M. Gonçalves, Vista aérea da Praça da Sé, fevereiro 2012  

[Fonte: Coleção do autor] 
 

O logradouro octogonal de 37.500 m263 encontra-se no coração da chamada 

colina histórica paulistana. Foi apenas a poucos metros dali que a atual cidade de 11,2 

milhões de habitantes (centro de uma região metropolitana de mesmo nome com 19,7 

milhões de habitantes – em 2012) foi fundada em 1554, mas como povoamento 

jesuítico nos recônditos geográficos da colônia portuguesa na América.  

Selecionar tal local para a análise aqui pretendida inevitavelmente se relaciona 

com o meu interesse investigativo por uma conceituação propriamente lefebvriana das 

diferenças empíricas entre São Paulo e outras cidades. Mas como?  

Para o autor, “quando se trata da realidade humana, tanto a teoria quanto a 

práxis englobam uma concepção de totalidade (isto é, da sociedade e do homem), 

implícita ou explicitamente”64. Sem um tal “conceito”, nada de “quadro de referência”, 

nada de “generalidade” e muito menos de “universalidade”. Tendo em conta a minha 

questão de pesquisa, por que não assumir como totalidade de referência a 

urbanização atual? Sob tal prisma, é em particular a “produção do espaço“ que vem 

para o primeiro plano analítico. E São Paulo se torna uma mediação espacial 

específica da práxis. Em termos metodológicos, a abordagem implica uma análise dos 

“momentos do espaço“65. A práxis é sempre “prática espacial“; isto é, corresponde-lhe 

                                                        
63  Cf. Renata Milanesi, Evolução Urbana e Espaço Público, 2002, p. 161.  
64  Cf. Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 2, 1961, p. 181. 
65  Idem, p. 50. 
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um uso (prenhe de contradições entre “apropriação” e “propriedade”) do espaço66. A 

atenção do pesquisador se volta assim instantaneamente para aquilo que é percebido 

(“le perçu”) corporalmente no espaço - ou melhor, aquilo que o próprio pesquisador 

percebe em campo através de “um uso do corpo: o emprego das mãos, dos membros, 

dos órgãos sensoriais“67. No entanto, esse percebido espacialmente não é 

independente dos outros momentos do espaço. Afinal, ele se encontra impregnado 

simultaneamente do vivido (“le vécu”) simbólica e imaginativamente - isto é, dos 

“espaços de representação“ dos habitantes e dos assim chamados “'usuários’” do 

espaço; e do concebido (“le conçu“) racional e especulativamente – das 

“representações do espaço” dos especialistas, planejadores, urbanistas e 

tecnocratas68.  

Quando, sob essa perspectiva metodológica, se contempla o espaço urbano 

paulistano, a Praça da Sé emerge como mais do que um “campo” entre outros. 

Inescapáveis na história das cidades ocidentais a partir da Idade Média, praças em 

torno de catedrais correspondem a uma representação de espaço que permaneceu 

vigorosa por muito tempo no mundo ocidental: a sede do bispado deve localizar-se no 

centro de uma cidade69. Sua presença física relativamente contundente nos centros 

históricos das cidades ocidentais faz desse “lugar” – isto é, desse “nível do espaço 

social” discernível através de “palavras do discurso cotidiano” (no nível fenomênico da 

vida cotidiana)70 - uma base de comparação adequada, nos limites deste texto, para a 

apreensão regressivo-progressiva de contradições históricas cotidianamente 

(re)produzidas no e pelo espaço, e pela mediação das quais São Paulo se diferencia 

de outras cidades. 

 

A apreensão regressivo-progressiva do contemporaneamente não 

contemporâneo na Praça da Sé 

 

Sendo fiel aos três momentos do método, trata-se, em primeiro lugar, de 

descrever a complexidade horizontal da praça. 

 
                                                        
66  Idem, pp. 23-24. 
67  Idem, p. 50. No póstumo Éléments de rythmanalyse - em que, aliás, é menos o espaço do que o tempo 

que importa (em especial os ritmos) -, o autor elucida conceitualmente esse aspecto metodológico da 
observação empírica: o ponto de referência do “ritmanalista”, ao “escutar” outros corpos, são os ritmos 
de seu próprio corpo. Cf. a respeito Lefebvre, op. cit., 1992, pp. 32-33.  

68  Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, pp. 48-50. 
69  Cf. Fraya Frehse, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e em São Paulo”, 

2013a, p. 136. 
70 Idem, pp.108, 23–24.  
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Momento descritivo 

Pelo que discerni entre 2007 e 2012 com a ajuda de observação tanto direta 

quanto participante, de conversas informais e entrevistas com pedestres em tardes 

(14-18h) dos dias úteis (entre segunda e sexta-feira), a cultura material e a imaterial se 

combinam de modo complexo na praça que se abre diante da católica Catedral 

Metropolitana de São Paulo, a chamada Catedral da Sé (Fig. 2): 

 

 
Figura 2: Fraya Frehse, Vista a partir do adro retangular da praça 

em direção à catedral, fevereiro 2012 
 

O maior edifício da praça é de fato o templo, com 11 m de comprimento e 46 m 

de largura. Provido de torres de 92 m e uma cúpula de 30 m de altura71, a catedral 

possui capacidade para 8.000 pessoas72. Situa-se na face sul de um adro retangular 

cujas faces leste e oeste são pontilhadas por duas fileiras de palmeiras imperiais. No 

centro desse tablado, uma pedra em art nouveau de aproximadamente 1,5 m de altura 

rodeada por uma rosa dos ventos simboliza o Marco Zero da cidade (Fig. 2), ponto 

zero para a demarcação oficial da numeração das vias públicas paulistanas. 

                                                        
71  Cf. Milanesi, op. cit., 2002, p. 85.  
72  Cf. Antonio R. Porto, História da Cidade de São Paulo Através de Suas Ruas, 1996, p. 184.  
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As muretas a leste separam o adro retangular de uma área ajardinada bem 

maior, que se estende a norte do Palácio da Justiça paulistano. Esse setor da Praça 

da Sé congrega árvores baixas, arbustos, bancos de praça e espelhos d’água, além 

de algumas esculturas de arte abstrata, um relógio de rua e as entradas da estação Sé 

do metrô, o entroncamento principal do sistema metroviário paulistano (Fig. 3): 

 

 
Figura 3: Fraya Frehse, Vista a partir da escadaria da catedral 

em direção às muretas da praça, abril 2011 
 

O lado ocidental da praça, por sua vez, tem como limite físico uma rua 

margeada por edifícios relativamente altos – e que abrangem, em termos 

arquitetônicos, do neoclássico ao moderno -, enquanto, em sua face norte, o adro 

retangular deixa entrever três mastros de bandeira e uma estátua de talvez 3 m de 

altura intitulada “Apóstolo Paulo” (Fig. 3), correspondente ao patrono da cidade. Esse 

mobiliário urbano separa o tablado cimentado de um setor com árvores de copas 

largas mais ao norte, e cuja ausência de bancos de praça coexiste com canteiros 

baixos de pedra em torno justamente das árvores. Nessa área se ergue uma estátua 

que, incluída a base, soma aproximadamente 10 m de altura: é o “Monumento a 

Anchieta“, em homenagem ao jesuíta José de Anchieta (1534-1597), um dos 

fundadores de São Paulo. Esse setor cimentado da Praça da Sé é circundado a leste 

por estabelecimentos comerciais, ao sul por duas entradas de metrô, a oeste pela rua 

anteriormente referenciada e ao norte por uma segunda via, a qual separa esse setor 

da praça de uma última área mais ao norte, também cimentada e desprovida de 

bancos, mas triangular e com poucas árvores.  
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O tom escuro do calçamento, das muretas e das estátuas contrasta com a 

variedade multicor dos muitos pedestres que agitam a praça nas tardes dos dias úteis 

- ao menos no intervalo temporal a que remetem as observações etnográficas aqui 

referenciadas (Fig. 4): 

 

 
Figura 4: Fraya Frehse, Vista a partir do norte da praça 

em direção à estátua de Paulo (catedral ao fundo), fevereiro 2012 
 

Em meio aos automóveis e ônibus que, então, animavam as ruas circundantes, 

houve como distinguir, de um lado, muitos transeuntes. Em termos fenomenológicos – 

que interessam quando importa o espaço corporalmente percebido -, trata-se de um 

tipo de pedestre que se caracteriza, de um lado, pelo comportamento corporal da 

passagem física regular por ruas e praças - a circulação; de outro e 

contrapontisticamente, pela permanência física momentânea ali – não raro, para o 

descanso fugaz justamente do ir e vir regulares.  

No caso em questão, trata-se de passantes que atravessavam a praça ou ali 

permaneciam apenas fugazmente – de pé ou sentados na escadaria da catedral. 

Relativamente poucos desses transeuntes eu pude identificar como turistas. Também 

foram raros os moradores do entorno: ao menos até 2012 o distrito Sé, onde a praça 
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se situa, era pouco habitado (ou melhor, o interior de seus edifícios, pois nas ruas e 

praças moravam muitos...). De fato, nos dias úteis sempre retornava para mim a 

impressão de que os transeuntes de perto e de longe, que na Praça da Sé consegui 

discernir, iam e vinham - entre a estação de metrô, as várias lojas de presentes, 

tecidos, jóias, produtos medicinais e livros antigos, ou também as sedes de alguns 

bancos ou da bolsa de valores, sem falar das repartições públicas do entorno. 

De outro lado foi, no entanto, possível reconhecer pedestres que se 

caracterizam pelo padrão da permanência física delongada em tais lugares, em meio 

ao trânsito de veículos e, justamente, de transeuntes. São aqueles que venho 

denominando não-transeuntes73, bem variados em termos tipológicos (Fig. 5): 

 

 
Figura 5: Fraya Frehse, Vista a partir do norte da praça em direção  

ao seu setor sombreado (estátua de Anchieta na metade superior esquerda), fevereiro 2012 
 

Havia na praça pedestres pessoas de rua: sobretudo homens e poucas 

mulheres que em ruas e praças públicas se deixam ficar de dia e de noite (e que não 

raro se autointitulam “moradores de rua”)74. Mas apareciam ali também aqueles que 

chamo de pessoas da rua, pedestres que permanecem nos lugares públicos 

principalmente para fins de sociabilidade, retornando à noite para locais de moradia 

diversos, maiores ou menores, próprios ou alugados, mas de todo modo intramuros: 

eram homens ou mulheres de idades variadas que me contavam ser “aposentados” ou 

                                                        
73  Cf. Fraya Frehse, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e São Paulo”, em 

Fortuna e Leite (orgs.), Diálogos Urbanos: Territórios, culturas, patrimónios, 2013a, pp. 124-173. 
74  Cf. Frehse, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e São Paulo”, 2013a, p. 143.  
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“desempregados”. Ademais, havia comerciantes de rua, pedestres envolvidos, em 

ruas e praças públicas, sobretudo em atividades comerciais – em sentido amplo 

(venda ambulante, prostituição, mendicância); além disso, artistas e religiosos de rua: 

de um lado, indivíduos ou grupos que tocam e/ou cantam nos espaços públicos; de 

outro, as chamadas ciganas, que leem as mãos dos transeuntes e associam 

verbalmente a sua atividade a “religião”, e pregadores evangélicos que se 

autopublicizam como “pastores”; enfim, foram comuns artesãos de rua, em particular 

engraxates e/ou sapateiros75. 

Em face dessa variedade empírica, a apreensão regressivo-progressiva da 

Praça da Sé no período temporal aqui em questão depende, nos limites deste texto, 

da escolha heurística de um foco de observação bem circunscrito. Para tanto 

relembro, com Lefebvre, que “os objetos, gestos e palavras da vida cotidiana 

encarnam em seu nível a totalidade de modo real, mas também fragmentário“76. Nesse 

sentido, acredito ser factível assumir que também os elementos materiais e imateriais 

identificáveis na Praça da Sé encarnem “mediações” da totalidade de referência, que é 

a urbanização contemporânea; eles constituem “diferenças internas” no interior de um 

todo essencialmente aberto e contraditório. É que “o total, o ‘mediado’, o refletido 

através de mediações múltiplas, a cultura, a linguagem também tem de retornar ao 

imediato para ali manifestar-se, dar-se e aparecer“77. 

Já que, aqui, importa demonstrar sinteticamente as contribuições do método 

regressivo-progressivo para a apreensão conceitual de contradições – e diferença - na 

produção do espaço, o adro retangular e os dois setores sombreados da Praça da Sé 

mais ao norte compõem um campo empírico - em termos lefebvrianos - que é 

relativamente circunscrito. A observação participante ali me possibilitou encontrar 

elementos materiais e imateriais definidos cuja complexidade se deixa apreender, 

aqui, de maneira relativamente precisa. Em relação à materialidade física da praça, 

remeto em especial às representações urbanísticas de espaço que se deixam entrever 

na aparência arquitetônica atual do setor retangular do logradouro, sobretudo na 

coexistência física da catedral ali (Fig. 1) com equipamentos urbanos específicos: o 

Marco Zero (Fig. 2), as muretas (Fig. 3), duas estátuas (figs. 4-5). 

Em relação aos elementos imateriais no logradouro, destaca-se uma dimensão 

específica da prática espacial dos pedestres da Praça da Sé. Refiro-me justamente às 

regras de comportamento corporal tanto dos transeuntes apressados em circulação 

pelo logradouro, quanto dos não-transeuntes envolvidos em atividades sociais 
                                                        
75  Idem, p. 144.  
76  Cf. Lefebvre, op. cit., p. 61, grifo no original.  
77  Idem, ibidem, grifo no original. 
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variadas. A passagem física regular dos primeiros por ali não seria possível se a regra 

da circulação não mediasse o seu comportamento corporal. Não seriam tantos, por 

sua vez, os não-transeuntes se a permanência física regular ali não integrasse as 

regras envolvidas em seu comportamento corporal. 

 

Momento analítico-regressivo 

Se – como sintetiza Martins em relação ao momento analítico-regressivo do 

método lefebvriano78 – “cada relação social tem sua idade e sua data, cada elemento 

da cultura material e espiritual também tem a sua data”, então a atenção do 

pesquisador regressivo-progressivo se centra instantaneamente em um aspecto físico 

definido, no campo empírico da Praça da Sé. Embora estejamos em face de um 

logradouro em torno de uma catedral – de um local, portanto, que há muitos séculos é 

amplamente central em termos simbólicos, nas cidades ocidentais -, esse fato não 

significa antiguidade histórica. 

De fato, a Praça da Sé se distingue bastante do logradouro análogo que entre 

o século XVI e 1912 existiu em seu atual setor norte. O então chamado Largo da Sé 

se originou do alargamento triangular de ruas que – como também em outras cidades 

portuguesas a partir do século XVI – se abria diante da catedral, cuja primeira versão, 

no lugar da matriz do início do século XVI79, foi ali erigida em estilo colonial português 

em meados do século XVIII80 (Fig. 6): 

 

                                                        
78  Cf. Martins, “As temporalidades da História na dialética de Lefebvre“, 1996a, p. 21.  
79 Cf. Affonso de E. Taunay, Velho São Paulo, vol. 1, 1954, p. 45.  
80  Cf. de Frehse respectivamente “De Largo a Praça, de Matriz a Catedral”, 1997, e “Os tempos 

(diferentes) do uso das praças da Sé de Lisboa e São Paulo”, 2013a.  
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Figura 6: Fraya Frehse, Vista a partir do noroeste em direção ao então Largo da Sé, 1862 

[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo] 
 

O antigo nome tem clara correspondência com o significado do adjetivo “largo” 

na língua portuguesa. Em termos esquemáticos, o ordenamento físico do logradouro 

vigente até a demolição da catedral colonial em 1912 pode ser representado nos 

seguintes termos (Fig. 7): 

 
Figura 7: Instituto Cultural Itaú, Esboço do Largo da Sé e seu entorno, 1860-1912 

[Fonte: Instituto Cultural Itaú, Cadernos Cidade de São Paulo - A Praça da Sé, [1993] 1994, p. 12] 
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Foi com efeito em 1912 que se iniciou a construção da atual catedral em estilo 

gótico e cúpula renascentista81, concluída na década de 1960. À concepção do templo 

pelo engenheiro e arquiteto alemão Maximilian Hehl (1861-1916) sucedeu a demolição 

de três quarteirões ao sul, visando ao estabelecimento de uma “praça 

cívica“ retangular, com monumentos políticos e religiosos até então inéditos82 (Fig. 8): 

 

 
Figura 8: Instituto Cultural Itaú, Esboço do Largo da Sé e seu entorno, 1860-1912 

[Fonte: Instituto Cultural Itaú, Cadernos Cidade de São Paulo - A Praça da Sé, [1993] 1994, p. 16] 
 

No ano de 1969, por sua vez, teve início uma transformação urbanística ainda 

mais radical, no contexto de construção do ponto nodal do sistema metroviário 

paulistano (Fig. 9):  

                                                        
81 Cf. Francisca Ponzio, “O arquiteto da Sé”, URBS, 2003, 

<http://www.vivaocentro.org.br/publicacoes/urbs/urbs31.htm>, acsso em 26.04.2008. 
82  Cf. Cadido M. Campos, Os Rumos da Cidade, 2002, pp. 150, 183s. 
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Figura 9: Instituto Cultural Itaú, Esboço da Praça da Sé e seu entorno desde 1973 

[Fonte: Instituto Cultural Itaú, Cadernos Cidade de São Paulo - A Praça da Sé, [1993] 1994, p. 20] 
 

O adro retangular foi praticamente triplicado com a demolição do quarteirão de 

edifícios a leste: surgiu o setor ajardinado, uma das muitas intervenções urbanísticas 

implementadas no centro histórico paulistano durante o último regime militar brasileiro 

(1964-1985)83. Em 1978, foi inaugurada a estação Sé do metrô.  

A última reforma da praça (2006-2007), já em circunstâncias politicamente 

democráticas, manteve a aparência física anterior. Novidades foram apenas rampas e 

caminhos para pedestres por sobre os espelhos d’água do setor ajardinado – em prol 

de melhor “acessibilidade” e “trânsito transversal e diagonal” na praça84. 

Um pouco mais antigos são os quatro equipamentos urbanos aqui enfocados. 

O Marco Zero foi erguido em 1934, demarcando por uma via simbolicamente nova o 

costume centenário de que todas as distâncias oficiais da cidade se medissem a partir 

da porta da catedral85. Vinte anos mais recente é a primeira das duas estátuas 

atualmente existentes no retângulo cimentado da praça: o monumento a Anchieta. No 

ano do 1954, quando as elites políticas, econômicas e culturais celebraram com 

grande pompa o quarto centenário de fundação de São Paulo, a arquidiocese 

encomendou a instalação da estátua no sítio em que se localizara a catedral colonial. 
                                                        
83  Cf. Milanesi, op. cit., 2002.  
84  Cf. Empresa Municipal de Urbanismo [Emurb], Praça da Sé – Requalificação da Paisagem Urbana, 

2005, pp. 10-13.  
85  Cf. Frehse, “De Largo a Praça, de Matriz a Catedral”, 1997, p. 123.  
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Muito mais recente do que esses dois equipamentos é a estátua de Paulo: foi em 2009 

que a arquidiocese a instalou na parte norte do adro retangular. Enfim, nem tão novo 

quanto a estátua de Paulo nem tão velho quanto a catedral gótica é o último elemento 

físico ao qual aqui remeto: as muretas laterais ao adro. Elas provêm da intervenção 

urbanística dos anos 1970. 

Já quando o assunto é a realidade social que se (re)produz dia a dia na praça 

pela mediação dos pedestres, aí a datação histórica é bem mais difícil de ser 

precisada. Sobretudo porque o espectro significativamente variado, ali, de gente 

desprivilegiada em termos socioeconômicos remete àquilo que certa literatura 

especializada tem concebido como “popularização” do centro histórico86. Tais autores 

situam os primórdios do processo em momentos diversos da segunda metade do 

século XX, com foco privilegiado no período que tem início com a ditadura militar 

brasileira, na segunda metade da década de 1960. De fato, afora a reforma da Praça 

da Sé e de outros logradouros do entorno em prol da consolidação do centro histórico 

como principal entroncamento metroviário e rodoviário da cidade87, o perímetro 

recebeu, entre 1975 e 1986, uma extensa zona pedestrianizada88. Se na esteira 

desses processos o centro se transformou em “território de transbordo“89, tornou-se 

simultaneamente principal “nó de articulação e passagem” para o transporte coletivo, 

diminuindo a sua acessibilidade por automóvel; esta de fato foi reforçada na zona sul 

da cidade, graças às intervenções urbanísticas de prefeitos variados ali90. Ao mesmo 

tempo, os bairros dessa região se tornaram locais de residência valorizados por 

representantes das camadas socioeconomicamente mais privilegiadas da população; 

gente que em boa parte maioria vivera no centro ou seu entorno até a década de 

1960. Em todos esses casos, estamos em face de desdobramentos das dinâmicas 

urbanísticas centralizadoras do regime militar, e que foram acompanhadas por um 

forte afluxo demográfico. Desde os anos 1950, este último vem assegurando a São 

Paulo o estatuto de cidade mais populosa do Brasil. 

                                                        
86  Cf. de Heitor Frúgoli Jr. respectivamente São Paulo: Espaço Público e Interação Social, 1995, pp. 21-

72, “A questão dos camelôs no contexto da revitalização do centro da metrópole de São Paulo”, em 
Souza, Lins, Santos e Santos (orgs.), Metrópole e Globalização, 1999, pp. 151-165, Centralidade em 
São Paulo, 2000; Alvaro Comin & Nadia Somekh (orgs.), Caminhos para o Centro, 2004; Lúcio 
Kowarick, Viver em Risco, 2009, pp. 153ss; Beatriz Kara José, A Popularização do Centro de São 
Paulo: Um estudo das transformações ocorridas nos últimos 20 anos, 2010. 

87  Cf. Kazuo Nakano, Raquel Rolnik e Candido M. Campos, “Dinâmicas dos subespaços da área central 
de São Paulo”, em Comin e Somekh (orgs.), Caminhos para o Centro, 2004, pp. 130-141.  

88  Cf. Camila D’Otaviano, A Cidade do Pedestre, 1994, s/p. [capítulo 2]. 
89 Cf. Regina P. Meyer, “A construção da metrópole e a erosão do seu centro”. Revista URBS, 2 (14), 

1999, pp. 28-35.  
90  Cf Nakano, Rolnik e Campos, “Dinâmicas dos subespaços da área central de São Paulo”, 2004, pp. 

130-139.  
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À luz desses processos, é tentador assumir a década de 1960 como data 

histórica aproximada das regras de comportamento corporal dos pedestres da Praça 

da Sé. Mas a perspectiva analítico-regressiva sugere uma profundidade histórica 

maior, nos corpos dos transeuntes e não-transeuntes do logradouro. Dados 

documentais relativos às regras de comportamento corporal dos pedestres no centro 

histórico paulistano do intervalo entre o início do século XIX e o início do XX, 

evidenciados em outros momentos91, mas também indícios fotográficos de técnicas 

corporais em ruas e praças no início da década de 1860 e em 188792, me subsidiam 

empiricamente a argumentar que o padrão a impregnar a circulação dos transeuntes 

ali provém das três décadas finais do século XIX, enquanto a regra da permanência 

física regular de pedestres ali é ainda mais antiga, em termos históricos: data do 

período colonial (escravista). 

Nos últimos decênios do Oitocentos teve com efeito início o uso historicamente 

moderno das ruas e praças paulistanas por transeuntes: foi então que se difundiu ali o 

comportamento corporal até então excepcional da circulação a pé. Até a abolição 

oficial da escravidão africana, em 1888, tais espaços tinham sido lugares de 

permanência e ajuntamento regulares de pedestres – sobretudo gente socialmente 

desprivilegiada, escravos, forros e livres envolvidos no trabalho braçal e/ou na 

sociabilidade neste implícita. É crucial não esquecer que, compartilhando cômodos 

coletivos nas casas senhoriais, era nas ruas e largos que escravos encontravam 

possibilidades de sobrevivência física e de convivência social relativamente alheias ao 

olhar senhorial. Já os representantes das camadas socialmente mais prestigiadas da 

cidade costumavam sair para lá apenas em ocasiões cerimoniais, festividades 

religiosas e civis, ou para “pagar visita” a parentes e conhecidos. Tendo-se em conta 

essas referências, transeuntes nas ruas e praças do centro paulistano – portanto, 

também no então Largo da Sé – constituíam, no final do XIX, uma novidade histórica, 

protagonistas que eram da circulação historicamente moderna de pedestres.  

Já a quantidade e variedade dos pedestres que, por referência aos dias de 

hoje, denomino não-transeuntes desse e de outros logradouros e ruas, é 

evidentemente bem diversa daquelas dos pedestres que, no período colonial e 

imperial escravista, se deixavam ficar ali. De todo modo, pode-se estabelecer, como 

data histórica da permanência física mais delongada de pedestres em praças como a 

da Sé, no mínimo o início do século XIX colonial. 

Estabelecidas essas datações todas, elas permaneceriam meramente 

                                                        
91 Cf. de Frehse op. cit., 2005 e op. cit., 2011a. 
92 Cf. Fraya Frehse, “O começo do fim da São Paulo caipira”, em Fernandes Jr., Barbuy, Frehse e 

Siqueira, Militão Augusto de Azevedo, 2012c, pp. 50-73. 
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descritivas sem que, no terceiro momento do método lefebvriano, as transformações 

dos elementos previamente datados se elucidassem dialeticamente, por referência ao 

desenvolvimento ulterior e sua subordinação ao processo de conjunto. 

 

Momento histórico-genético 

Contemplada pela lente metodológica do atual processo de urbanização, a 

Praça da Sé emerge como lugar cuja produção presente ainda é marcada 

decisivamente por uma representação de espaço específica da década de 1970. 

Refiro-me ao logradouro como lugar de circulação de transeuntes e veículos – indo e 

vindo entre os muitos estabelecimentos comerciais, os edifícios públicos e os diversos 

meios de transporte, em especial metrôs, ônibus e táxis. Um indício significativo nesse 

sentido é a absoluta ausência de bancos de praça ali. Quer sob as árvores de seus 

setores sombreados, quer no adro de palmeiras imperiais: o pedestre que queira 

descansar momentaneamente da circulação tem de recorrer à improvisação da mureta 

(Figs. 3 e 5), da escadaria (Fig. 3), do próprio chão (Figs. 3-4). 

Nesse sentido, a praça constitui uma referência empírica daquilo que Lefebvre 

denominou espaço abstrato; espaço, portanto, cujo sentido se liga fortemente ao modo 

de funcionamento do capitalismo: “Esse espaço formal e quantificado nega as 

diferenças, tanto aquelas que provêm da natureza e do tempo (histórico) quanto 

aquelas que vêm dos corpos, idades, sexos, etnias“93. De fato, na esteira do 

planejamento urbano ali implementado na década de 1970, a praça foi transformada 

em um espaço puramente “instrumental; portanto “espaço manipulado por todos os 

tipos ‘de autoridades’, seu lugar e ambiente”94. Sua principal função se tornou a 

circulação de transeuntes. 

E, no entanto, a produção de espaço abstrato não transcorre sem contradições. 

É verdade que, desde os tempos coloniais, a aparência física da atual Praça da Sé 

representa um “espaço dominante” – isto é, espaço “de riqueza e de poder”95, 

notadamente do poder religioso e político dos representantes da diocese paulistana e 

do poder público local. Entretanto, também esse espaço abstrato, dominante, carrega 

“contradições do espaço procedentes em parte de contradições antigas, emergentes 

do tempo histórico“96. E precisamente essas últimas me interessam aqui. 

As datas históricas tanto da catedral quanto do Marco Zero e das duas 

estátuas remetem a uma lógica de poder que incentiva de modo inescapável a 
                                                        
93  Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 61.  
94  Idem, p. 63.  
95  Idem, p. 61.  
96  Idem, p. 64.  
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permanência apenas momentânea de transeuntes no logradouro, em meio ao ir e vir 

entre o templo e as duas estátuas ou o próprio Marco Zero. Nesse sentido, tais 

equipamentos urbanos são indicações empíricas de uma representação urbanística 

passível de ser encontrada em São Paulo muito antes da década de 1970; justamente 

a partir dos anos 1880, no contexto de advento da modernidade europeia na aparência 

física do centro histórico97: uma praça é lugar de permanência momentânea dos 

transeuntes, em meio à circulação; um lugar público historicamente moderno. 

Ora, tal concepção constitui uma contradição histórica em relação à 

representação urbanística de espaço atualmente dominante, e que data da década de 

1970. E isso apesar de sua contundência apenas bastante fragmentária na praça. 

Exemplar nesse sentido é que, na esteira da evocada “popularização” do centro, 

apenas em ocasiões muito específicas – em especial nas missas natalinas e/ou em 

eventos politicamente significativos na escala local ou nacional – multidões mais 

numerosas se ajuntam no interior ou diante da catedral. Se durante a ditadura o 

templo e a praça foram lugares referenciais para manifestações político-religiosas de 

resistência por parte dos mais diversos grupos sociais, em boa parte em função da 

atuação política do então arcebispo Paulo Evaristo Arns pela proteção de perseguidos 

políticos, a conjuntura de usos do logradouro se modificou bastante nas últimas 

décadas. São sobretudo representantes das camadas mais pobres da população que 

ali se encontram para, por exemplo, manifestar-se anualmente em memória do 

assassinato de sete “moradores de rua” na praça e nas ruas do entorno, em 2004. 

Vale ressaltar que, desde a última reforma do logradouro, parece ter 

aumentado a presença momentânea de turistas nativos e estrangeiros das mais 

diversas origens socioeconômicas dentro da catedral, em torno do Marco Zero e das 

duas estátuas no período comercial98. Tal tendência se deve, entre outros, a certo 

marketing urbano que, desde os anos 1990, tem se concentrado em promover a 

“revitalização” do centro99 – em conformidade com uma tendência apreensível também 

nos centros históricos de outras cidades contemporâneas100. De fato, a reforma mais 

recente da Praça da Sé visou explicitamente à sua “requalificação” em prol de mais 

“turistas”101. Ademais, a política urbana local recente tem investido no controle policial 

diurno da praça. 

                                                        
97  Cf. Frehse, op. cit., 2011a, p. 465.  
98  Até o momento faltam pesquisas específicas sobre esse problema. 
99 Cf. Frúgoli Jr., op. cit., 2000; Kara José, op. cit., 2010.  
100 Cf., entre outros, Paulo Peixoto, “Requalificação urbana”, em Fortuna e Leite (orgs.), Plural de Cidade: 

Novos léxicos urbanos, 2009, pp. 41-52.  
101 Cf. Emurb, op. cit., 2005, pp. 10-13.  
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Tendo-se em conta a consolidação física paulatina, desde 1969, da Praça da 

Sé como expressão do espaço abstrato, não são apenas elementos materiais da 

cultura que trazem à tona contradições históricas desse mesmo espaço. A 

coexistência diária entre a circulação fugaz de transeuntes e a permanência 

aparentemente indiferente de não-transeuntes no logradouro remete a uma produção 

do espaço que se diferencia de maneira cabal do modo como “funciona” o espaço 

abstrato. 

Lefebvre enfatiza que tal funcionamento corresponde ao do “diálogo”:  

 
Esse espaço implica um acordo tácito, um pacto de não-agressão, um quase contrato 

de não-violência. Em outras palavras: de reciprocidade, de uso compartilhado. Na rua, espera-

se do transeunte que não ataque aqueles que encontra: o agressor que transgride essa lei 

comete um ato criminoso102. 

 

À luz dessa referência conceitual, a impressão é de que na Praça da Sé a 

maneira como em especial os transeuntes usam o logradouro se insere plenamente no 

modo de funcionamento do espaço abstrato. Passados cinquenta anos no decorrer 

dos quais o centro histórico perdeu amplamente para outros distritos o estatuto de 

“centro de decisões” no sentido lefebvriano103, é possível afirmar que a razão principal 

para a circulação de transeuntes pelo logradouro, hoje em dia, é o “espaço do 

consumo” que o seu entorno ainda representa. No centro histórico hoje, a acumulação 

de capital e o controle estatal continuam encontram claramente ligados104: tão logo o 

comércio e as repartições públicas fecham as portas, os transeuntes literalmente 

desaparecem dali – e, assim, também da Praça da Sé. 

Contudo, nem por isso tal consumo é desprovido de contradições. Se, de um 

lado, a circulação de transeuntes remete a um funcionamento meramente instrumental 

e quantitativo do logradouro, esse mesmo trânsito transcorre em meio à atuação de 

mediações simbólicas contundentes. Ao mesmo tempo que corporalmente percebida 

como lugar de passagem fugaz, a praça é vivida simbólica e imaginativamente como 

lugar de permanência física temporalmente bem mais delongada. Realizar em ritmo 

episódico observação direta dos transeuntes entre 2008 e 2012, deixou entrever que 

muitos costumam permanecer bem mais do que dez minutos em torno do Marco Zero, 

a fim de decifrar as inscrições ali contidas. Outros, por sua vez, às vezes escapam por 

alguns momentos à pressão do trânsito estacionando diante da catedral com gestos 
                                                        
102 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 69, grifo no original.  
103 Cf. Henri Lefebvre, Le droit à la ville, [1968] 2009, p. 10.  
104 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 407.  
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de persignação, ou para lançar olhares e frases de fascinação em direção ao templo e 

à praça. Enfim, há quem assista por meia hora ou mais aos chamados cultos dos 

pregadores. 

Se já o comportamento corporal dos transeuntes coloca em xeque o caráter 

instrumental do espaço abstrato, isso se aplica mais ainda à permanência física 

regular dos não-transeuntes ali. Esta carrega indícios evidentes daquilo que Lefebvre 

chama de espaço diferencial, que é contradição da qual o mesmo espaço abstrato é 

prenhe. De fato, ele “só pode nascer (se produzir) acentuando as diferenças. Ele une 

aquilo que o espaço abstrato separa: “as funções, os elementos e momentos da 

prática social”105. Com efeito, durante a permanência física regular na Praça da Sé o 

descanso físico se une à sociabilidade que intensifica laços sociais. Aliás, sem tal rede 

de solidariedade, a permanência diária nesse e em outros lugares públicos do centro 

seria praticamente impossível, como tenho podido constatar no âmbito de outro projeto 

investigativo106.  

E, no entanto, também em relação aos não-transeuntes há contradições a 

ressaltar. É que o uso que eles fazem da Praça da Sé não se relaciona 

necessariamente com a fruição (“jouissance“) do espaço, implícita na lógica qualitativa 

de uso deste107. Como tentei demonstrar em outro momento108, também a 

permanência dos não-transeuntes ali se encontra impregnada do espaço quantitativo e 

instrumental do consumo. A permanência mais delongada dos chamados moradores 

de rua, dos desempregados e vendedores ambulantes na praça não corresponde ao 

“consumo improdutivo”, que só produz “encanto” (“l’agrément“)109. Não raro, ângulos e 

cantos insuspeitados da escadaria e da praça em geral viram suportes espaciais de 

um uso cujo caráter meramente instrumental torna menos penosa, para o corpo, a 

permanência delongada no logradouro, frente à falta de alternativas: o Marco Zero 

transforma-se em encosto; a catedral, em cama ou banco de praça, assim como o 

fazem as muretas que ladeiam o tablado retangular e os canteiros em torno das 

árvores; o próprio tablado, enfim, vira templo para os mais diversos pregadores de rua, 

além de agência de comércio de ouro e sapataria. 

Marcada por essas datas e contradições históricas diversas, a Praça da Sé se 

revela como lugar em que em especial o passado, como temporalidade histórica, se 
                                                        
105 Idem, p. 64.  
106 Cf. Fraya Frehse, “A sociedade da rua em São Paulo”, 2011b.  
107 Cf. Lefebvre, op. cit., [1968] 2009, p. 48.  
108 Cf. Fraya Frehse, “Lefebvre’s Use of Space in the Public Places of Contemporary Downtown São 

Paulo”, comunicação na Conferência “Rethinking Theory, Space, and Production: Henri Lefebvre 
Today”, 2008b.  

109 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 415.  
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manifesta de modo peculiar. Os elementos mais antigos ali parecem ser as regras de 

comportamento corporal dos pedestres; e isso apesar de, em sua variedade multicor 

durante os dias úteis, os próprios pedestres evidentemente não datarem do período 

colonial ou da virada do século XX; e a despeito de seu comportamento corporal atual 

ser marcado por contradições bem definidas. Estas últimas remetem a possibilidades 

históricas que, por sua vez, são claramente indicativas da dinâmica internacional mais 

recente da urbanização neocapitalista – com sua difusão abrangente de espaço 

abstrato.  

Já quando o pesquisador se concentra na materialidade física da Praça da Sé, 

aí ele é levado forçosamente a se deparar com a presença ativa de um passado bem 

mais recente. À luz da radicalidade das transformações urbanísticas dos últimos 

quarenta anos, a catedral, o Marco Zero e a estátua de Anchieta constituem 

verdadeiras antiguidades. Tais contradições históricas remetem de modo sutil ao 

espaço diferencial de cujos indícios a Praça da Sé, como evidência empírica de 

espaço abstrato, está prenhe. 

 

Considerações finais 

 

Se, em face dessa combinação específica entre complexidade horizontal e 

vertical na Praça da Sé, o que vem para o primeiro plano da conceituação é a 

“contemporaneidade do não contemporâneo”, esta se deixa definir conceitualmente de 

modo mais preciso. Afinal, tais desencontros temporais se (re)produzem dia a dia 

através da presença ativa do passado nos corpos físicos dos pedestres, em meio à 

destruição sistemática do passado nos corpos físicos dos edifícios e equipamentos 

urbanos. 

Impregnada dessa dinâmica de produção, a Praça da Sé paulistana, porém, 

também deixa entrever uma novidade no plano da empiria. É que do espaço abstrato 

que o logradouro encarna empiricamente emerge uma evidência peculiar de espaço 

diferencial: o corpo do pedestre paulistano. Esse “corpo vivente” – segundo 

Lefebvre110, que o entende como espaço também – carrega indícios de uma 

contribuição do método regressivo-progressivo especificamente para a pesquisa 

urbana latino-americana; além disso, de quatro outras possibilidades que a abordagem 

oferece para a pesquisa urbana em geral, quando o que importa é conceituar a 

diferença no contexto da urbanização atual. 

A aplicação do método na Praça da Sé permitiu operacionalizar o que 

                                                        
110 Idem, p. 49.  
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anteriormente chamei de densidade temporal. De fato, a datação histórica e seu 

tratamento histórico-genético trouxeram para o primeiro plano da conceituação uma 

densidade temporal significativa relativa à produção desse lugar como espaço que, na 

verdade, não impregna a apenas tal logradouro. Partindo do pressuposto de que, 

mesmo no cenário urbano brasileiro, São Paulo constitui um caso extremo de 

destruição sistemática do patrimônio material urbano, não faltam indícios de dinâmicas 

análogas em megacidades como o Rio de Janeiro, Cidade do Panamá e Cidade do 

México: é frequente demais que o patrimônio digno de ser lembrado e conservado se 

constitua por meio de políticas absolutamente drásticas de demolição da materialidade 

física até então ali existente. Como na América Latina essa ameaça é constante, o 

método lefebvriano se revela um instrumental decisivo para que se evidencie empírica 

e conceitualmente o vigor da densidade temporal que caracteriza a imaterialidade da 

prática espacial dos habitantes dessas mesmas cidades, frente à comparativamente 

restrita densidade temporal da materialidade das edificações e dos equipamentos 

urbanos. Em suma: o método incentiva à compreensão da coexistência complexa de 

temporalidades históricas nos diversos corpos, humanos ou não, no espaço urbano.  

Já quanto à pesquisa urbana não apenas latino-americana, mas em geral, os 

corpos que o método lefebvriano evidencia favorecem, em primeiro lugar, o 

reconhecimento de que as contradições sociais no uso das praças das cidades 

contemporâneas inevitavelmente carregam em si uma dimensão temporal de natureza 

histórica. Com o auxílio de outros métodos, contradições como, por exemplo, a 

permanência física delongada em tais lugares em meio ao incentivo intenso ao 

trânsito, aparecem como meros conflitos entre camadas sociais. Já sob o prisma 

regressivo-progressivo, essa mesma permanência delongada por parte dos 

socialmente desprivilegiados remete menos a atos de contestação política – linha 

interpretativa que atravessa com frequência estudos sobre os usos populares dos 

lugares públicos em meio às atuais políticas de “requalificação urbana”111 - do que à 

profundidade temporal dessa regra de comportamento corporal. Esta se (re)produz 

historicamente nas e pelas praças urbanas em meio ao vigor de contradições 

herdadas do passado. 

Seria possível argumentar que tais movimentos corporais dos pedestres na 

Praça da Sé tendem a ser cada vez mais parecidos com aqueles passíveis de serem 

observados nas cidades europeias atuais – partindo-se da constatação de que, no 

contexto da crise econômica engendrada em 2008, não apenas transeuntes, mas 

também cada vez mais não-transeuntes ocupam as ruas e praças públicas de centros 
                                                        
111 Cf. a respeito Frehse, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e São Paulo”, 

2013a, p. 129. 
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históricos como, por exemplo, o lisboeta112. Ora, justamente porque um argumento 

como esse é possível, o presente texto pode retornar, por fim, à questão que o 

originou e indicar uma segunda contribuição do método para a pesquisa urbana 

internacional. A combinação específica de temporalidades históricas nos corpos 

humanos em meio a corpos outros, arquitetônicos - por exemplo na Praça da Sé -, faz 

dos primeiros, em termos metodológicos, mediações reveladoras de diferenças de 

densidade temporal no interior de uma cidade (como São Paulo). E tais diferenças, por 

sua vez, constituem indícios definidos de como essa cidade é produzida como 

diferente de outras na dimensão corporal da prática espacial.  

Assim, o tempo histórico assegura para si um lugar metodológico próprio, na 

reflexão sobre a produção do espaço urbano contemporâneo. O ângulo regressivo–

progressivo traz para o primeiro plano da análise contradições históricas da produção 

do espaço urbano que transformam o campo empiricamente pesquisado em mediação 

reveladora da possibilidade de processos social e culturalmente específicos de 

produção do espaço. Então, há diferença em jogo, se reconhecemos que uma mera 

possibilidade é diferença113.  

É fato que o método regressivo-progressivo não é a única abordagem que, 

atualmente, permite investigar o papel da historicidade na busca das diferenças entre 

cidades contemporâneas. No debate sociológico contemporâneo, os métodos de 

interpretação subjacentes a conceitos como habitus, identidade, path dependence e 

doxa são frequentemente empregados para explanar como práticas sociais passadas 

interferem em processos socioespaciais que tornam possível distinguir 

conceitualmente cidades entre si114. No entanto, baseado em concepções diversas de 

tempo (histórico) e de espaço, o método regressivo-progressivo é único no modo 

como articula ambas as noções. Concebidos em termos dialéticos, tempo e espaço se 

tornam mediações reveladoras das especificidades de cada um em modos de 

produção definidos. Em particular o tempo histórico se liberta, de um lado, de qualquer 

determinação causal, e portanto da linearidade sutil implícita no uso que é feito da 

história na perspectiva contemporânea da path dependence. O histórico, afinal, é 

simultaneamente o passado, o presente e o possível. De outro lado, a historicidade 

não diz respeito exclusivamente aos eventos rotinizados, reprodutivos, que, segundo 

abordagens como a do habitus, da identidade e da “lógica intrínseca” das cidades, 

estruturam práticas sociais ali. Ela medeia a (re)produção das cidades, que, por sua 

vez, sendo espaços, são mediações da (re)produção da sociedade, portanto também 
                                                        
112 Idem, pp. 142-164. 
113 Cf. Henri Lefebvre, Le manifeste différentialiste, 1970a, p. 79.  
114 Para uma revisão recente da literatura cf. Martina Löw, Die Soziologie der Städte, 2009, pp. 92–95.  
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da historicidade desta última – e da humanidade.  

Por tudo isso, sensibilizar-se em termos regressivo-progressivos para a 

densidade temporal da imaterialidade que mora nos corpos humanos no espaço 

urbano oferece ao pesquisador uma terceira possibilidade. Ela o habilita a lidar de 

modo menos autoevidente e mais crítico com um argumento frequente na pesquisa 

urbana atual: desde a década de 1990 teria sido tamanha a ruptura social e cultural 

nas cidades, que comparações com períodos anteriores só revelariam rupturas, de 

modo algum continuidades. O pesquisador regressivo-progressivo é necessariamente 

levado a estranhar as temporalidades históricas dos elementos materiais e imateriais 

do campo empírico por ele investigado e, assim, também o modo como essa ruptura 

pressuposta teoricamente se deixa comprovar empiricamente, no dia a dia dos 

habitantes no espaço urbano. À medida que a abordagem abre espaço conceitual para 

as diferenças empiricamente dadas, ela pode contribuir para uma apreensão e 

compreensão mais diferenciadas do atual mundo urbano. 

E assim chego à última contribuição do método a ser aqui frisada. Articulando 

descrição, análise e explanação, a abordagem engloba os dois tipos de métodos que 

marcam historicamente a pesquisa sociológica: tanto aqueles relativos à investigação 

empírica quanto à interpretação115. Eis a peculiaridade da abordagem lefebvriana: ela 

medeia entre a pesquisa empírica e teórica. Assim, operacionaliza uma preocupação 

passível de ser encontrada já nos escritos metodológicos de Marx116, embora tenha 

permanecido um empreendimento raro na sociologia117, para não mencionar a 

pesquisa urbana em geral. 

O fato de que, quase setenta anos após a sua primeira formulação, o método 

regressivo-progressivo inspira questões como essa, é um indício de sua heterodoxa 

atualidade – e não apenas nas cidades e cenários acadêmicos do chamado norte 

global. Com efeito, nos tempos atuais, em que a pesquisa urbana se fixa em termos 

interpretativos essencialmente no presente, uma abordagem que remete ao papel 

metodológico e conceitual – e, assim, inevitavelmente político – do tempo histórico no 

presente, não tem mesmo como deixar muito mais do que uma impressão de 

heterodoxia. Também isso é parte das contradições históricas do presente.  

Justamente por isso, entretanto, há mais em jogo na própria atualidade 

heterodoxa da abordagem regressivo-progressiva. Ela em si é mediação passível de 

revelar tais contradições atuais de modo específico, na pesquisa urbana atual. 

                                                        
115 Cf. Fernandes, op. cit., 1959, pp. 13–14.  
116 Cf. em particular Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, [1857-1858] 1939-1941, 

pp. 5-31. 
117 Cf. a respeito em particular Fernandes, op. cit., 1959, esp. pp. 45-333.  
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10 

Quando os ritmos corporais dos pedestres nos espaços públicos urbanos 

revelam ritmos da urbanização* 

 

Introdução 

 

Tendo sido convidada a refletir sobre como a ritmanálise desenvolvida pelo 

sociólogo e filósofo Henri Lefebvre se deixa articular com a questão de como a técnica 

e seus espaços “moldam a vida e formas de vida“ – título do panel para o qual este 

ensaio foi concebido1 -, é inevitável que eu, como estudiosa das implicações 

metodológicas das ponderações dialéticas desse autor acerca da vida cotidiana no 

espaço urbano da segunda metade do século XX, seja remetida a noções como 

processo, transformação, história. Nesse sentido é evidente também que, atenta à 

influência do método dialético desenvolvido por Karl Marx nas reflexões de Lefebvre 

sobre o assunto, eu comece por relembrar observações pioneiras de A Ideologia 

Alemã acerca da relação dialética entre as dimensões simultaneamente corporal, 

econômica e social da existência humana e a história da humanidade, insinuada no 

seguinte comentário:  

 
À vida/ao viver2 pertencem antes de tudo o comer e o beber, a moradia, a vestimenta e 

algumas outras coisas. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios para 

satisfazer tais necessidades, a produção da própria vida material, e vale dizer que este é um 

ato histórico, uma condição fundamental de toda história que ainda hoje, como há milênios, 

precisa ser cumprida dia a dia e hora a hora, apenas para manter os seres humanos vivos3.  

 

Assim concebida, a existência humana seria pressuposto da história da 

humanidade e da humanização do homem – portanto, das transformações históricas 

deste. Em direção análoga vai a Sociologia de Marx lefebvriana, com sua 

conceituação da práxis como “ato, relação dialética entre a natureza e o homem, as 

                                                
* Versão revista de Fraya Frehse, “Quando os ritmos corporais dos pedestres nos espaços públicos 

urbanos revelam ritmos da urbanização”, Civitas, 16 (1), 2016c, pp. 100-118, que, por sua vez, é versão 
traduzida e revista de Fraya Frehse, “When Pedestrians’ Body Rhythms Disclose Rhythms of 
Urbanization”, comunicação na Conferência “Technospaces. Persistence – Practices – Procedures – 
Power” do Colégio Internacional de Graduados “Topologie der Technik” da Technische Universität 
Darmstadt em 19.03.2015. 

1 Refiro-me ao panel “Shaping Life and Life Forms” da Conferência mencionada na nota anterior. 
2 O termo original alemão é “Leben”, que corresponde a uma substantivação do verbo “viver”.  
3 Cf. Karl Marx e Friedrich Engels, “I. Feuerbach [1845-1846]”, em Marx e Engels, Die deutsche Ideologie, 

[1932] 1960, p. 28.  



 286 

coisas e a consciência”4. Todo e qualquer ato humano na vida cotidiana carrega em si 

a possibilidade de que por sua mediação a vida social seja inovada historicamente, 

que seja apenas mimetizada ou repetida5. Em suma, também aqui o assunto é 

transformação, história.  

Ambas as abordagens se prestam bem a pontos de partida para este ensaio 

por evidenciarem de maneira sintética a consolidação, na sociologia, de uma linhagem 

de preocupações dialéticas com indícios empíricos de transformação social na vida 

cotidiana, em cidades engolfadas pela chamada modernidade – termo este que 

emprego para designar um processo histórico de transformações socioculturais 

relativas ao alcance social da concepção de que tudo e todo são transitórios, moda, 

“modernos”, e que, mais ou menos diretamente tributário da industrialização na 

Europa Ocidental a partir do século XVIII, tem tido os seus fundamentos espaciais e 

temporais colocados mais e mais em xeque neste início de século XXI, à medida que 

se aprofundam justamente nos mais diversos tempos e espaços as contradições 

socioculturais da chamada economia globalizada6. Uma questão de fundo que, 

anunciada por Marx e Engels e aprofundada de maneira ímpar por Lefebvre, ainda 

permanece contemporânea, é a seguinte: Como a sociedade se transforma pela 

mediação de práticas sociais que se (re)produzem nos e através dos objetos e 

espaços mais ou menos tecnológicos que povoam o nosso dia a dia, em cidades 

impactadas pela possibilidade histórica da modernidade? A seu modo, também o 

panel no âmbito do qual se originou este ensaio ressalta a atualidade da pergunta, 

preocupado com os modos pelos quais as novas tecnologias moldam a vida e suas 

formas – o que ocorre de modo privilegiado no mundo urbano agitado pelas 

promessas e agruras da racionalidade implícita no moderno. 

 Considerando que em particular Lefebvre se devotou não apenas conceitual, 

mas também metodologicamente ao problema sociológico da transformação social do 

ponto de vista das contradições da práxis no espaço urbano, o meu objetivo aqui é 

evidenciar uma contribuição que a obra desse sociólogo oferece justamente para uma 

questão metodológica implícita no problema: Como apreender empiricamente 

transformações históricas que se insinuam na vida cotidiana nas cidades 

contemporâneas? O meu argumento é de que o subsídio vem da ritmanálise, centrada 

na diferenciação analítica das sequências de repetições que impregnam e envolvem o 

corpo humano como espaço “no e pelo“ espaço, na vida cotidiana, tendo-se em conta 
                                                

4 Cf. Henri Lefebvre, Sociologie de Marx, [1966] 1974, p. 41. 
5 Idem, p. 47.  
6 Cf., para uma síntese do debate sociológico a respeito, Sergio Costa, “Teoria por adição” em Martins 

(org.), Horizontes das Ciências Sociais no Brasil: Sociologia, 2010, pp. 26-30.  
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que, para Lefebvre, tanto “cada corpo vivente é um espaço e possui seu espaço” 

quanto “as relações sociais só têm existência real no e pelo espaço”7. Sendo mais 

específica, quando, como eu na esteira de uma pesquisa atualmente em fase de 

análise e sistematização de dados8, se enfoca, nos termos da ritmanálise, os usos 

atuais das ruas e praças públicas do centro histórico de São Paulo, é possível 

reconhecer, como espero demonstrar aqui, duas contribuições metodológicas de tal 

abordagem para a questão.  

 No intuito de desenvolver tal argumento, este ensaio se constitui de três 

seções. Num primeiro momento elucidarei do que trata, afinal, a ritmanálise, e como 

ela se articula com a pesquisa acadêmica sobre a obra lefebvriana. Assim se 

evidenciará a peculiaridade de minha proposta, cuja pertinência empírica demonstrarei 

na sequência. Para tanto, recorrerei, na segunda seção, a dados empíricos relativos a 

minha pesquisa sobre São Paulo. Assim se explicitará o título desta exposição. O meu 

objetivo específico é demonstrar o que corpos humanos que atualmente passam ou se 

deixam ficar fisicamente com regularidade nas ruas e praças do perímetro 

historicamente mais antigo da cidade, revelam sobre a dinâmica histórica de 

mudanças socioculturais nessa megacidade latino-americana do presente.  

 Assim será possível reconhecer de modo sintético, no terceiro e último 

momento deste ensaio, que a ritmanálise remete à relevância cognitiva do 

estranhamento antropológico e histórico dos ritmos corporais tanto do pesquisador 

quanto dos pedestres que o circundam, nas ruas e praças estudadas, quando 

interessa apreender analiticamente as possibilidades históricas da mudança 

sociocultural implícitas na vida cotidiana. Consequentemente, a abordagem incentiva a 

sociologia enfrentar um objeto de pesquisa singular: a historicidade das regras de 

comportamento corporal nos espaços públicos urbanos.  

 

A ritmanálise no pensamento lefebvriano 

 

 Nos últimos trinta anos de vida, Lefebvre referenciou explicitamente a 

ritmanálise com relativa constância. Debuta no segundo volume da Critique de la vie 

quotidienne uma alusão à “ritmologia ou ‘ritmanálise’ sociológica”, a que segue uma 

nota de rodapé com a seguinte indicação: “[t]ermo emprestado a Gaston Bachelard”9. 

                                                
7 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, respectivamente pp. 199 e 465.  
8 Cf. Fraya Frehse, “A sociedade da rua em São Paulo: A cidade fora dos muros”, projeto de pesquisa no 

Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, 2011b.  
9 Cf. Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 2, 1961, p. 233.  
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Este, por sua vez, em Dialectique de la durée10 aponta ter assumido a noção do 

filósofo português Lúcio Alberto Pinheiro dos Santos11, para o qual, segundo um 

comentador, a análise de ritmos fisiológicos poderia curar a depressão ou apatia 

mentais12. Depois dessa primeira citação na obra lefebvriana, o termo reaparece no 

mínimo em La production de l’espace13, em La présence et l’absence14 e no terceiro 

volume da Critique de la vie quotidienne15. Isso antes de dois artigos publicados em 

conjunto com sua última esposa16, e do livro póstumo Éléments de Rythmanalyse17 – 

que inclui como espécie de excurso o artigo com Cathérine Régulier de 1986 - se 

dedicarem exclusivamente à abordagem.  

No livro monográfico sobre a ritmanálise, esta é definida como “ciência, um 

novo domínio do saber: a análise dos ritmos”18. Estes, por sua vez, se constituem das 

relações dialéticas entre repetições cíclicas (provindas “do cósmico, da natureza: dias, 

noites, estações, ondas do mar e marés, ciclos mensais etc.”) e lineares (provindas da 

“prática social, portanto da atividade humana: monotonia das ações e dos gestos, 

enquadramentos impostos”), que na “realidade” interferem uma na outra 

constantemente, e a análise dissocia19. De fato, como investigar os ritmos? Haveria 

duas maneiras complementares: ou uma comparação entre casos concretos, quanto a 

ritmos corporais (de seres vivos ou não); ou se parte de noções, de categorias 

abstratas20. E isso em prol de um objetivo que Lefebvre explicitou conjuntamente com 

Régulier21: “Demonstraremos as relações entre a vida cotidiana e os ritmos, isto é, as 

modalidades concretas da vida social“22.  

O ponto de reparo para tudo isso é, com efeito, a noção de vida cotidiana como 

“nível de realidade social” que Lefebvre inquiriu ao longo de toda a sua trajetória 

                                                
10 Cf. Gaston Bachelard, La dialectique de la durée, 1950.  
11 Cf. a respeito Pedro Baptista, O Filósofo Fantasma: Lúcio Pinheiro dos Santos, 2010.  
12 Cf. Kurt Meyer, “Rhythms, Streets, Cities”, em Goonewardena, Kipfer, Milgram e Schmid (orgs.), Space, 

Difference, Everyday Life, 2008, p. 147.  
13 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000. 
14 Cf. Henri Lefebvre, La présence et l’absence, 1980.  
15 Cf. Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 3, 1981.  
16 Cf. de Henri Lefebvre e Cathérine Régulier “Le projet rythmanalytique”, Communications, 41, 1985, pp. 

191–199, e “Rythmanalyses des villes méditerranéennes [1986]”, em Lefebvre, Éléments de 
rythmanalyse, 1992, pp. 97-109. 

17 Cf. Henri Lefebvre, Éléments de rythmanalyse, 1992.  
18 Idem, p. 11.  
19 Idem, pp. 16-17 e 16, grifo no original. 
20 Idem, p. 13.  
21 Cf. Lefebvre e Régulier, “Le projet rythmanalytique”, 1985, p. 191.  
22 Idem, ibIdem.  
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intelectual23. Sendo o “lado ao mesmo tempo mais evidente e mais indiscernível da 

prática social, em que a banalidade e a profundidade coexistem, pois se trata da 

existência e [d]o ‘vivido’ não transcritos especulativamente”24, a vida cotidiana é um 

produto histórico. Daí que ”o cotidiano“ é modo de vida historicamente próprio de 

sociedades cujo dia a dia, com a modernidade, se vê engolfado pelas contradições da 

programação e do cálculo comandados pelo mercado, pelo sistema das equivalências, 

o marketing e a publicidade. O que inclui o momento dialético extremo, não menos 

prenhe de contradições, sinalizado pela ”cotidianidade“, noção que ressalta a 

dimensão homogênea, repetitiva, fragmentária da vida cotidiana25. Com efeito, o 

prefácio do primeiro volume revisto de Critique de la vie quotidienne26 é explícito sobre 

a existência de um ”programa crítico“ cujo fundamento é a crítica da alienação no 

capitalismo do segundo Pós-Guerra. Em termos teóricos, trata-se de atualizar as 

reflexões marxianas sobre o assunto para a compreensão da realidade social da 

segunda metade do século XX. O que equivale a dizer: cabe apreender possibilidades 

históricas de transformação dessa realidade, em meio à prevalência crescente de 

mecanismos reprodutivos no cotidiano – dentre os quais, aliás, a própria técnica27.  

Como acessar empiricamente os ritmos que impregnam a vida cotidiana? Em 

Éléments de rythmanalyse, Lefebvre esboça os procedimentos metodológicas básicos. 

A análise depende de se “isolar um ou outro movimento com o seu ritmo no conjunto 

organizado”28, procedimento que, por sua vez, exige do “ritmanalista” uma atitude 

definida: fazer de seu corpo um metrônomo, parâmetro para a “escuta” dos corpos dos 

outros em busca da integração recíproca do fora e do dentro desses mesmos corpos 

observados29. Com efeito, a experiência e o conhecimento do corpo são os 

fundamentos da ritmanálise, como aparece resumido na conclusão do livro30. Pautado 

nessas instruções todas, apresentadas nos primeiros dois capítulos da publicação, os 

cinco restantes e o excurso trazem diferentes exercícios ritmanalíticos acerca de 

objetos de conhecimento definidos que envolvem o autor em seu dia a dia na Europa 

                                                
23 Cf. Lefebvre, op. cit., 1961, p. 56.  
24 Cf. Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 1, [1947] 1958, pp. 56 e 52. 
25 Cf. Henri Lefebvre, “Henri Lefebvre”, em Corpet e Paquot (orgs.), Entrevistas ao Le Monde, [1982] 

1989, p. 134.  
26 Cf. Lefebvre, op. cit., [1947] 1958, p. 68.  
27 Cf. Henri Lefebvre, Vers le cybernanthrope, 1967-1971, p. 24.  
28 Cf. Lefebvre, op. cit., 1992, p. 27.  
29 Idem, p. 32.  
30 Idem, p. 91. 
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do fim do século XX: uma rua parisiense, adestramentos corporais, a mídia, a música, 

as cidades do Mediterrâneo.  

 No meu modo de ver, esse enfoque explícito sobre espaços e tempos da vida 

cotidiana nos anos 1980, por referência ao corpo humano, contribuiu de modo 

significativo para um certo padrão de recepção que enxergo para a ritmanálise nos 

estudos urbanos. Pelo que pude perceber, os (até agora poucos) autores que se 

aprofundaram na abordagem se pautam em trabalhos definidos de Lefebvre para 

reconhecer nela uma contribuição conceitual ao problema da vida cotidiana no mundo 

capitalista do final do século XX.  

Baseando-se nos dois últimos volumes de Critique de la vie quotidienne31, além 

das três publicações monográficas sobre a ritmanálise anteriormente mencionadas – e 

que cotraduziu para o inglês -, o geógrafo Stuart Elden enfatiza, em sua introdução a 

Rhythmanalysis32, a importância da abordagem tanto para uma compreensão mais 

precisa da noção de cotidiano (o seu duplo sentido de mundano e repetitivo, em inglês 

e em francês) quanto para a reflexão acerca da conjunção e separação entre espaço e 

tempo. Ademais, ele assume os três trabalhos específicos de Lefebvre sobre a 

ritmanálise como evidências da preocupação desse autor com o “contraste” entre o 

sistema capitalista e a vida cotidiana dos indivíduos. Recorrendo a fontes semelhantes 

às de Elden, o filósofo Kurt Meyer33, por sua vez, considera que os estudos 

ritmanalíticos conduzem ao “âmago” da crítica lefebvriana da vida cotidiana; ou seja, 

“às análises do ordenamento temporal dos ritmos no cotidiano”. Essas investigariam a 

continuidade do tempo rítmico no fluxo temporal linear da sociedade industrial 

moderna, e as interferências de ambos os tempos. O sociólogo Carlos Fortuna34, 

enfim, sublinha, com base em Élements de Rythmanalyse e em La production de 

l’espace, o caráter inovador da ”convicção“ lefebvriana de que a experiência sensorial 

na vida cotidiana é indissociável de estímulos externos, do “mundo material dos 

objetos”.  

 O meu argumento incide justamente sobre esse padrão de recepção da 

perspectiva lefebvriana. Quando, ao invés de relacionar conceitualmente a ritmanálise 

com obras específicas do autor, se a contempla em conexão com suas ponderações 

de natureza teórica e metodológica acerca de seu modo transdutivo de pensar, e que 
                                                

31 Cf. de Lefebvre respectivamente op. cit., 1961, e op. cit., 1981. 
32 Cf. Stuart Elden, “Rhythmanalysis: An Introduction”, em Lefebvre, Elements of Rhythmanalysis, 2004, 

pp. ix-x. 
33 Cf. Meyer, “Rhythms, Streets, Cities”, pp. 147-148.  
34 Cf. Carlos Fortuna, “(Micro)territorialidades: metáfora dissidente do social”, Terr@Plural, 6 (2), 2012, pp. 

pp. 203-204, disponível em <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/tp/article/view/3278>, acesso em 
11.03.2015. 
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se encontram dispersas por publicações variadas ao longo das décadas, o que vem 

para o primeiro plano é notadamente o papel metodológico da abordagem para a 

apreensão de indícios da transformação social historicamente possível na vida 

cotidiana.  

De fato, a transdução constitui o fundamento epistemológico da obra de 

Lefebvre. Mencionada pela primeira vez em Lógica Formal, Lógica Dialética35, trazida 

a público no mesmo ano em que veio a lume o primeiro volume de Critique de la vie 

quotidienne36, a transdução encontra sua síntese talvez mais acabada no volume 

subsequente dessa trilogia: ela “vai do real (dado) ao possível“, ou seja, “constrói um 

objeto virtual a partir de informações, atingindo a solução a partir dos dados“37. Como 

marxista dialético, o autor busca sempre as possibilidades históricas da produção de 

inovações sociais numa realidade que concebe como totalidade aberta e contraditória, 

e cujos limites de inovação residem justamente em contradições do passado ainda 

não superadas, e que o presente carrega em si no nível da vida cotidiana. A práxis 

humana, afinal, é essencialmente contraditória: inovadora, mimética e repetitiva.  

 À luz dessas referências, há como compreender tanto por que a crítica da vida 

cotidiana constitui um projeto de vida inteira quanto por que, segundo o amigo Armand 

Ajzenberg38, Lefebvre teria considerado Élements de rythmanalyse o quarto tomo de 

seu projeto de “crítica da vida cotidiana”. Decisivo para o presente ensaio, entretanto, 

é o fato de que, sendo sociólogo, Lefebvre não se dá por satisfeito com o caráter 

filosófico da transdução.  

 Sua obra expressa também um empenho constante em operacionalizar, em 

termos metodológicos, o seu modo transdutivo de pensar. Resulta daí em particular o 

método regressivo-progressivo, que em 1953 foi apresentado pela primeira vez num 

artigo de periódico39, e cujo procedimento Lefebvre, a partir de então, adotou em 

relação a vários “campos” empíricos de pesquisa: de cidades definidas até o ”campo 

das representações“, passando pela produção do espaço40. As duas facetas, 

investigativa e interpretativa, desse método manifestam-se em três procedimentos 

dialéticos, momentos nos quais se trata, primeiramente, de descrever e, depois, de 

datar historicamente, em termos analíticos, os elementos materiais e imateriais dados 

                                                
35 Cf. Henri Lefebvre, Lógica Formal, Lógica Dialética, [1947] 1983, p. 15.  
36 Cf. Lefebvre, op. cit., [1947] 1958.  
37 Cf. Lefebvre, op. cit., 1961, p. 121.  
38 Cf. Armand Ajzenberg, “À partir d’Henri Lefebvre, vers un mode de production écologiste”, 1994, p. 5.  
39 Cf. Henri Lefebvre, Du rural à l’urbain, [1970] 2001a, pp. 63-78. 
40 Cf. a respeito Fraya Frehse, “For Difference ‘in and through’ São Paulo: The Regressive-Progressive 

Method”, em Stanek, Schmid e Moravánsky (orgs.), Urban Revolution Now, 2014, p. 246. 
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em qualquer campo empírico de pesquisa. Aí há, num terceiro momento, como 

identificar as contradições históricas vigentes nessa realidade social para  apontar, em 

termos explicativos, as possibilidades de transformação social ali. 

 Quando se considera essa dimensão metodológica da obra lefebvriana, a 

ritmanálise aparece como um saber sobre os ritmos da vida cotidiana que se baseia 

em um tipo bem definido de análise desse objeto, que o autor, entretanto, nunca 

explicitou como tal. Se ritmos cíclicos e lineares são tão fundamentais para a crítica da 

vida cotidiana, então pelo fato de que Lefebvre os datou historicamente, para fins 

analíticos: no mundo pré-capitalista prevalecem repetições cíclicas, enquanto a 

análise em relação ao tempo abstrato, quantitativo dos relógios capitalistas destaca 

repetições lineares, embora ambas coexistam em interferência recíproca, na totalidade 

contraditória e aberta que é a realidade empírica. Nesse sentido, a ritmanálise é 

invariavelmente regressivo-progressiva; pressupõe, em termos operacionais, o método 

regressivo-progressivo.  

Com efeito, embora Lefebvre não tenha nunca explicitado essa conexão, fez 

uso operacional dela em vários momentos de sua obra. A primeira menção à 

ritmanálise se dá justamente no âmbito de uma reflexão acerca da interação entre 

tempos e espaços nesse modo de vida historicamente específico que é a 

cotidianidade: a abordagem “se empenha em discriminar periodicidades e estudar 

suas relações e sobreposições”41. Alguns anos mais tarde segue, por sua vez, uma 

referência indireta ao vínculo entre a ritmanálise e o método regressivo-progressivo: a 

”crítica da vida cotidiana” deveria demonstrar ”historicamente a constituição e 

formação da cotidianidade”, entre outros “a separação ‘homem-natureza’, o 

deslocamento dos ritmos, o aumento da nostalgia [...], a deterioração do drama, ou 

melhor, do trágico e da temporalidade“42. Decisivo para a crítica parece ser, entre 

outros, que aos ritmos subjaz um processo histórico de cuja dinâmica eles contêm 

indícios.  

A ritmanálise volta a ser mencionada de modo explícito também quando o olhar 

investigativo se volta para a produção do espaço como processo histórico central da 

modernidade; e novamente em conexão com a apreensão de transformações 

históricas – no e pelo espaço. Já que “o tempo social se produz e reproduz através do 

espaço; mas este tempo social se reintroduz com seus traços e suas determinações; 

repetições, ritmos, ciclos, atividades”, o “saber (a ciência) sobre o uso dos espaços” se 

liga invariavelmente à “análise dos ritmos, da crítica efetiva dos espaços 

                                                
41 Cf. Lefebvre, op. cit., 1961, pp. 232-233.  
42 Cf. Henri Lefebvre, La vie quotidienne dans le monde moderne, 1968, p. 78, grifo meu.  
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representativos e normativos“. Com efeito, a ritmanálise “completa a exposição 

[l’exposé] da produção do espaço“43.  

 No ano de 1980, por sua vez, ganha destaque um outro objeto investigativo: as 

“representações não filosóficas” que emergem na vida cotidiana44. A ritmanálise pode 

ser útil também em prol da apreensão dessas “presenças do ausente”: ritmos cíclicos 

subjazem ao uso qualitativo do corpo e, portanto, à presença; ritmos lineares, por sua 

vez, “só imprimem um sentimento de ausência que invade o cotidiano”45.  

E eis que, no terceiro volume da Critique de la vie quotidienne, a abordagem é 

reconhecida pela primeira vez como ”nova ciência em constituição“46. No entanto, o 

seu vínculo com a crítica da vida cotidiana como processo histórico se mantém: ”É a 

partir da organização do trabalho – dividido e composto, medido e quantitficado – que 

a quantificação ganhou a sociedade toda, contribuindo para a realização do modo de 

produção [...]. O qualitativo quase desapareceu. Mas aqui, de novo, esse ‘quase’ tem 

muita importância“47. O autor reconhece como traço da sociedade contemporânea 

uma dinâmica específica dos ritmos: “o esmagamento dos ritmos e tempos naturais 

pela linearidade”, situação que engendra uma necessidade de ritmos a qual se 

expressa nas inovações rítmicas na música e na dança48. 

Enfim, quatro anos mais tarde, e aparece o primeiro artigo inteiramente 

devotado ao “projeto  ritmanalítico”, ao que se seguem os dois outros textos 

monográficos anteriormente evocados. Se no contexto ganham relevo os fundamentos 

teóricos os procedimentos metodológicos da ritmanálise, a estrutura argumentativa de 

todos esses trabalhos continua a associar determinadas transformações históricas da 

sociedade capitalista nas cidades com os ritmos.  

Tendo-se em conta essa trajetória teórica e metodológica, que aqui apenas 

esbocei, espero que não seja mais difícil responder a questão da contribuição 

metodológica da ritmanálise para a apreensão empírica de como as possibilidades de 

transformação social aparecem na vida cotidiana nas cidades contemporâneas. 

Justamente a conexão entre a ritmanálise e o método regressivo-progressivo é 

decisiva. Espero, a seguir, demonstrar resumidamente o que os ritmos corporais 

atuais dos pedestres das ruas e praças públicas do centro de São Paulo desvelam 

empiricamente a respeito.  
                                                

43 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, pp. 392, 412 e 465.  
44 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980, pp. 147-184.  
45 Idem, p. 181.  
46 Cf. Lefebvre, op. cit., 1981, p. 130.  
47 Idem, ibIdem.  
48 Idem, pp. 134-135.  
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Uma breve ritmanálise dos pedestres nos espaços públicos centrais de São 

Paulo 

 

 Entendendo urbanização em termos lefebvrianos, isto é, como conjunto de 

processos contraditórios que englobam aspectos econômicos, sociais e culturais 

ligados à expansão geográfica das cidades49, gostaria de enfrentar aqui, com base em 

dados etnográficos de meu projeto de pesquisa atual50, a seguinte questão de 

inspiração ritmanalítica: Que características diferentes da urbanização contemporânea 

vêm para o primeiro plano, quando, como pesquisador “regressivo-progressivo”, se faz 

do próprio corpo um metrônomo nos lugares públicos do berço histórico dessa 

megacidade de quase 12 milhões de habitantes (e que é coração de uma região 

metropolitana que soma quase 19,7 milhões de moradores)? Refiro-me à postura 

lefebvriana de fazer do próprio corpo o parâmetro decisivo para a apreensão dos 

ritmos de outros corpos em prol de uma integração recíproca do fora e do dentro – só 

que, no caso, em busca de diferenças que a urbanização em São Paulo dos tempos 

que correm evidencie, por referência à urbanização atual como processo histórico 

vigente nos quatro cantos do mundo, e que assumo como totalidade aberta e 

contraditória. 

Justamente o estranhamento antropológico das ruas e praças centrais 

paulistanas resultante de tal postura metodológica já me estimulou em outro 

momento51, quando se tratava de perscrutar sociológica e antropologicamente, com 

base em pesquisa documental, o advento da modernidade historicamente própria da 

Europa Ocidental no século XIX, numa São Paulo que até meados desta centúria 

ainda era escravista e fortemente rural, girando em torno de aproximadamente 30 mil 

habitantes (incluído o termo rural). A ritmanálise regressivo-progressiva dos ritmos 

corporais dos pedestres nas ruas e largos do mais antigo núcleo urbanizado de São 

Paulo – atualmente conhecido como Centro Velho, na chamada colina histórica – 

entre 1808 e 1917, conduziu-me a uma constatação que é central para a questão 

formulada no parágrafo anterior. O transeunte, como essência do tipo urbano moderno 

(com suas variações próprias da Europa ocidental dandy, flâneur etc.) – portanto de 

um tipo de pedestre com o qual eu me identifico pessoalmente, em termos corporais, 

nas ruas e praças de qualquer cidade – é uma invenção sociocultural bastante 

específica, em termos temporais e espaciais. Ao transeunte corresponde um modo 
                                                

49 Cf. Henri Lefebvre, La révolution urbaine, 1970b; cf. a respeito também Christian Schmid, Stadt, Raum 
und Gesellschaft, 2005, p. 132.  

50 Cf. Frehse, “A sociedade da rua em São Paulo”, 2011b.  
51 Cf. Fraya Frehse, Ô da Rua! O transeunte e o advento da modernidade em São Paulo, 2011a. 
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bem particular de servir-se de seu corpo mediante gestos e posturas: ele passa 

fisicamente por ruas e praças. Mas decisiva para a caracterização do transeunte como 

tipo de pedestre é também que essa “técnica corporal”, no sentido de Marcel Mauss52, 

transcorre em um ritmo definido, regular de caráter linear, em conformidade com os 

ritmos de trabalho e de lazer do transeunte. Em termos ritmanalíticos, o transeunte se 

particulariza, pois, pela passagem física regular pelas ruas e praças urbanas.  

Ora, do ponto de vista regressivo-progressivo, esse comportamento corporal é 

inseparável da modernidade oitocentista da Europa ocidental. Em São Paulo, a 

passagem física regular, ou circulação, pelas ruas e praças, começou a firmar-se 

como regra de civilidade de alcance empírico crescente a partir dos anos 1880, com a 

crise final da escravidão africana no país – tornando-se inclusive, nesse contexto, 

passível de apreensão fotográfica:  

  

 
Figura 1: Militão A. de Azevedo, Plano médio a partir do rés-do-chão sobre a atual  

Rua 15 de Novembro, 1887  
[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo] 

 

Até então as ruas e largos paulistanos tinham sido essencialmente lugares de 

permanência e, dependendo da ocasião, ajuntamento físico regular de determinados 

tipos de pedestres - sobretudo de gente que, envolvida na labuta e na sociabilidade do 

                                                
52 Cf. Marcel Mauss, Anthropologie et sociologie, [1950] 1997, pp. 363-386. 



 296 

trabalho braçal, não raro era flagrada pelas pesadas câmeras fotográficas da época de 

pé, sentada ou mesmo deitada diante da soleira de alguma porta53 (Figs. 2-3):  

 

 
Figura 2: Militão A. de Azevedo, Plano médio a partir do rés-do-chão sobre rua  

que atualmente integra a Praça da Sé, c. 1862 
 [Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

 

                                                
53 Cf. a respeito Fraya Frehse, “O começo do fim da São Paulo caipira”, em Fernandes Jr., Barbuy Frehse 

e Siqueira, Militão Augusto de Azevedo, 2012c, respectivamente pp. 61 (Detalhe 20) e 58 (Detalhe 11).  
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Figura 3: Militão A. de Azevedo, Plano aberto a partir do rés-do-chão sobre a atual 

Rua de São Francisco e de beco da Rua José Bonifácio, c. 1862  
[Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo] 

 

Refiro-me a homens, mulheres e crianças cativos, forros ou livres pobres. Já 

dentre os membros das camadas senhoriais, de grande prestígio social na cidade de 

então, os ritmos implícitos no conjunto de técnicas corporais nas ruas e São Paulo 

eram outros: excepcionalidade ou periodicidade na passagem ou ajuntamento físico 

de homens, mulheres e crianças de elite ali, no âmbito das muitas ocasiões de cunho 

goffmanianamente cerimonial54 implícitas nas festividades religiosas e civis episódicas 

que também pautavam o dia a dia da urbe ainda escravista; para não mencionar o 

“pagamento” não raro semanal de visitas a parentes ou conhecidos (Fig. 4):  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Cf. Erving Goffman, Interaction Ritual, 1967, p. 54.  



 298 

 
Figura 4: Militão A. de Azevedo, Plano aberto a partir do primeiro andar sobre o atual 

Pátio do Colégio em dia de festividade cívica, c. 1862  
[Fonte: Album Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887/Arquivo do Estado de São Paulo] 

 

 Quando, de posse dessas constatações sobre o passado paulistano 

oitocentista, passei a transitar pelas mesmas ruas e praças durante o período 

comercial dos anos 2010 em busca de indícios do modo como processos históricos se 

evidenciam na vida cotidiana e, notadamente, apontam para características da 

urbanização contemporânea em São Paulo, o que estranhei não foram – 

diferentemente do século XIX – os atualmente numerosos transeuntes ali:   

 



 299 

 
Figura 5: Fraya Frehse, Plano aberto a partir da escadaria da Catedral da Sé  

sobre a face nordeste da Praça da Sé, outubro 2013 
 

O que chamou minha atenção foi sobretudo a multiplicidade de não-

transeuntes. São eles que me desafiam em termos conceituais, quanto a 

características diferentes da urbanização atual, tendo-se em conta que a bibliografia 

sociológica sobre o assunto nas metrópoles ocidentais contemporâneas associa em 

geral ruas a espaços de mobilidade, circulação acelerada de pedestres e veículos 

(Figs. 6-7):  
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Figura 6: Fraya Frehse, Plano fechado a partir do rés-do-chão sobre  

músico de rua da Rua 15 de Novembro, novembro 2012  
 

 
Figura 7: Fraya Frehse, Plano médio a partir do rés-do-chão 

sobre a face nordeste da Praça da Sé, abril 2011 
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Figura 8: Fraya Frehse, Plano médio a partir do terraço de um edifício bancário 

na direção oeste do extremo norte da Praça da Sé, abril 2011  
 

Quer se trate de artistas ou artesãos, de vendedores ou pregadores de rua, 

mas também dos autodenominados moradores de rua, de aposentados ou 

desempregados de idades e gêneros variados: em meio ao trânsito acelerado de 

transeuntes, automóveis e meios públicos de transporte, esses pedestres de 

procedências socioeconômicas, socioculturais e socioespaciais diversas compartilham 

sem saber um conjunto definido de técnicas corporais e um ritmo corporal. Eles ali 

permanecem fisicamente em regularidade de caráter linear, seja para fins de 

sobrevivência econômica ou em prol de laços de sociabilidade que ali se reativam dia 

a dia. Às 19h, quando as lojas baixam as portas e os albergues públicos já abriram as 

suas, não apenas os transeuntes, mas também a pletora de não-transeuntes 

desaparecem das ruas e praças públicas do centro histórico paulistano. Só quem 

precisa ou quer dormir ali, deixa-se fisicamente com regularidade nas vias e 

logradouros também durante a noite.  

 Quando, à luz desse cenário empírico, o foco analítico recai sobre as regras de 

interação social que tornam historicamente possível a reprodução dessa sociedade da 

rua no perímetro urbanizado mais antigo de São Paulo no horário comercial dos dias 

úteis, aí há como reconhecer que repetições cíclicas condicionam dia a dia o ritmo 

linear da permanência física regular ali. O cansaço faz do chão das praças e calçadas 

um banco, a mureta ou uma escultura pública viram camas. Já para fazer frente à 

fome que aperta, nada como os ingredientes necessários angariados via compra ou 
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esmola, e um pequeno fogaréu de camping sobre a mesma mureta. Os policiais bem 

perto dali não parecem se incomodar...  

 Em suma, aquilo que Lefebvre concebe como uso do espaço de natureza 

corporal, qualitativa, condicionado por ritmos cíclicos, é fato nesses lugares públicos 

durante o horário comercial. E isso em meio à contundência de ritmos corporais 

lineares ali mesmo e então.  

 Tais dados empíricos reforçam em mim a impressão de que, ao menos nos 

dias úteis, essa dialética rítmica constitui um elemento essencial das ruas e praças 

públicas centrais de São Paulo. Ali e então o transeunte certamente não é 

hegemônico... Na sociedade da rua do centro histórico de São Paulo desta segunda 

década do século XXI repetições lineares e cíclicas parecem coexistir em absoluta 

indiferença em relação às pressões disciplinadoras periódicas do poder público e da 

polícia que, no atual contexto de globalização econômica, vão voluntária ou 

involuntariamente ao encontro de uma concepção política específica, própria da 

chamada gentrificação - requalificação urbanística de áreas específicas das cidades, 

em particular os núcleos de urbanização historicamente mais antiga, para fins 

turísticos, de moradia ou de consumo por grupos de maior poder aquisitivo55.  

 No intuito de explanar a contundência “comercial e útil” dessa conjuntura de 

ritmos, Lefebvre oferece uma resposta: ”todo ritmo implica a relação de um tempo com 

um espaço, um tempo localizado ou, se preferirmos, um lugar temporalizado. O ritmo é 

sempre ligado a tal ou qual local, a seu local“56. Datar historicamente a regra de 

comportamento corporal da permanência física regular nas ruas e praças centrais 

paulistanas do presente, torna possível reconhecer a sua intrigante semelhança com 

modos de comportamento corporal que prevaleciam dia a dia nas vias e largos do 

mesmo perímetro na São Paulo escravista. E isso mesmo que os pedestres hoje em 

dia sejam evidentemente bem diversos, assim como as mediações socioeconômicas, 

técnicas e socioculturais que tornam historicamente possível a sua convivência social 

nas ruas e praças centrais do centro paulistano. Do ponto de vista do ritmo corporal 

dos corpos dos não-transeuntes do presente, essas mesmas vias e logradouros 

permanecem lugares curiosamente próximos daquele passado – tendo-se em conta, 

com Lefebvre, que lugar é um “nível do espaço social” discernível através de “palavras 

do discurso cotidiano”, que, por sua vez, correspondem a um uso do espaço, uma 

prática espacial que tais palavras dizem e compõem57. 

                                                
55 Cf., para uma síntese do debate sobre o tema, Silvana Rubino, “Enobrecimento urbano” em Fortuna e 

Leite (orgs.), Plural de Cidade: Novos léxicos urbanos, 2009, pp. 25-40. 
56 Cf. Lefebvre, op. cit., 1992, p. 99.  
57 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, pp.108, 23–24.  
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 Com base nessas constatações ritmanalíticas de natureza regressivo-

progressiva, espero que esteja evidente o porquê do título deste ensaio. A densidade 

temporal dos ritmos corporais dos não-transeuntes paulistanos remete a um processo 

de urbanização que, ao menos no nível do cotidiano “comercial e útil” nos lugares 

públicos do centro paulistano, é condicionado de modo contundente por ritmos pré-

modernos. Sob esse prisma, a cidade se transforma sobretudo à medida que os seus 

lugares públicos historicamente centrais se reproduzem dia a dia. E isso em meio ao 

acúmulo periódico de providências político-administrativas e urbanísticas 

supostamente inovadoras, no que se refere ao combate justamente às regras de 

comportamento corporal que medeiam a permanência física regular dos não-

transeuntes nesses lugares.  

 

Considerações finais 

 

Assim, é possível evidenciar de maneira sintética a existência de duas 

contribuições metodológicas definidas da ritmanálise para a questão das 

transformações sociais na vida cotidiana, no espaço urbano contemporâneo. A 

abordagem  

• aponta para a relevância cognitiva do estranhamento antropológico e 

histórico dos ritmos corporais tanto do pesquisador quanto dos pedestres que o 

envolvem nas ruas e praças públicas, quando o que importa é apreender 

analiticamente possibilidades históricas implícitas no cotidiano urbano; 

• convida a sociologia a enfrentar um objeto investigativo peculiar: a 

historicidade das regras de comportamento corporal nos lugares públicos urbanos.  

Trata-se de dois aspectos que os estudos urbanos tributários de conceituações 

sociológicas pouco enfatizam, por referência ao Brasil dos dias de hoje. Apreender o 

porquê dessa parcimônia, contudo, escaparia aos limites deste ensaio58. 

 

                                                
58 Cf. a respeito respectivamente de Fraya Frehse “A rua no Brasil em questão (etnográfica)”. Anuário 

Antropológico/2012, 38 (2), 2013d, pp. 99-129, e “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em 
Lisboa e São Paulo”, em Fortuna e Leite (orgs.), Diálogos Urbanos: Territórios, culturas, patrimónios, 
2013a, pp. 124–173.  
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11 

A rua no Brasil em questão (etnográfica)* 

 

À memória de Meire de Oliveira 

 

 Quando, após anos perscrutando antropológica e sociologicamente corpos 

humanos em deslocamento físico e em interação social nas ruas e largos do centro 

histórico da São Paulo oitocentista e do início do século XX1, o olhar etnográfico se 

volta para o presente ali, é inevitável estranhar tempo e espaço sociais. Se a 

materialidade física das vias e praças é quase totalmente outra, e isso vale ainda mais 

para a materialidade humana – os corpos dos pedestres, seus modos de agir, pensar, 

imaginar e se relacionar socialmente –, não há como não se questionar sobre a 

atualidade espacial e temporal dessa humanidade. 

Ainda mais quando, como no meu caso aqui, interessam as regras de 

interação social que impregnam a presença física regular, em tais ruas e praças no 

horário comercial dos chamados dias úteis, de pedestres mais ou menos 

intensamente envolvidos em trabalho braçal e/ou no ócio que o acompanha: 

vendedores ambulantes, engraxates, sapateiros, os chamados plaqueiros, 

pregadores, além de gente popularmente conhecida como maloqueiros, desocupados; 

pedestres que moram ou não na rua. Por compartilharem ali, sem saber, ao menos 

uma técnica corporal em um ritmo peculiar – a permanência física regular nesse 

espaço –, venho denominando tais pedestres analiticamente não-transeuntes2. Com 

efeito, do ponto de vista analítico o não-trânsito é um comportamento corporal 

definido3. Ele persiste vigoroso ali em meio às intensas pressões físicas e sociais em 

prol da passagem física regular de outros pedestres – transeuntes4; sem mencionar 

veículos e mercadorias. 

Ora, é evidente que os não-transeuntes não se confundem com os muitos 

pedestres que permaneciam fisicamente com regularidade nas vias e logradouros 

centrais da São Paulo oitocentista: quitandeiras, tropeiros, roceiros etc. – cativos, 
                                                        
* Versão revista e com figuras de Fraya Frehse, “A rua no Brasil em questão (etnográfica)”, em Kowarick e 

Frúgoli Jr. (orgs.), Pluralidade Urbana em São Paulo: Vulnerabilidade, marginalidade, ativismos, 2016b, 
pp. 197-223, capítulo que, por sua vez, é versão revista e sem fotografias do artigo de mesmo título 
publicado em Anuário Antropológico/2012, 38 (2), 2013c, pp. 99–129. 

1 Cf. de Fraya Frehse respectivamente O Tempo das Ruas na São Paulo de Fins do Império, 2005, e Ô 
da Rua! O transeunte e o advento da modernidade em São Paulo, 2011a. 

2 Cf. Fraya Frehse, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e São Paulo”, em Fortuna 
e Leite (orgs.), Diálogos Urbanos: Territórios, culturas, patrimónios, 2013a, pp. 124–173. 

3 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, p. 46.  
4 Idem, p. 45.  
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libertos ou forros. Ali e então, o trânsito não era regra minimamente consensual, e o 

transeunte, uma novidade histórica, de modo que nem faz sentido falar em não-

transeuntes. Nem por isso a etnografia das ruas e praças do centro paulistano do 

presente deixa de revelar padrões de conduta que nutrem intrigantes afinidades com 

aqueles da cidade escravista.  

É o que convida à pergunta: Que rua é essa, da perspectiva de uma etnografia 

dos padrões de interação social de tais não-transeuntes no centro paulistano? 

Falo em “rua” sabendo que, no senso comum empiricamente apreensível no 

Brasil, o termo recobre um campo semântico bastante abrangente. Remete, de um 

lado, à existência física de ruas e logradouros de acesso legal irrestrito, em 

povoamentos humanos socialmente concebidos como “cidades”: respectivamente vias 

e suas variações (os chamados becos, ladeiras, avenidas) localizadas entre 

edificações, e alargamentos dessas mesmas vias (os chamados largos e praças). De 

outro lado, “rua” alude a modos socialmente precisos de conceber a vida social, como 

enfatizaram de modo pioneiro as interpretações de Gilberto Freyre e de Roberto 

DaMatta5. 

Como tais concepções perpassam criativamente também conceituações 

sociológicas e antropológicas que vêm se acumulando desde a década de 1930, que 

delimitam os primórdios da sociologia e da antropologia universitárias entre nós, 

ganha sentido questionar o que a realidade sociocultural de ruas e praças públicas 

empiricamente localizáveis no país – espaços socialmente significados como 

virtualmente “de todos”, como lugares públicos – pode revelar acerca de traços 

socioculturais da rua no Brasil. De fato, as ciências sociais acadêmicas deixam 

entrever um debate conceitual mesmo que tácito sobre o assunto: discussões de 

natureza teórica que, partindo de objetos empíricos diversos em ruas e praças 

brasileiras, associam o espaço da rua (teórica) a regras específicas de relacionamento 

social. 

Sendo as ruas e praças no Brasil “boas para pensar” a rua no país, cabe aqui 

avaliar em particular os rendimentos teóricos e metodológicos que, para essa rua do 

debate conceitual, oferece um segundo espaço. Refiro-me à rua que emerge de uma 

etnografia das regras de interação social dos não-transeuntes de um lugar público 

definido do centro histórico paulistano dos dias de hoje: a Praça da Sé.  

Para tanto, são três as etapas a percorrer. Primeiramente, caracterizarei social 

e culturalmente a rua das ciências sociais, por referência ao Brasil. Seus autores se 

                                                        
5 Cf. respectivamente Gilberto Freyre, Sobrados e Mucambos, [1936] 2000, e de Roberto DaMatta 

respectivamente Carnavais, Malandros e Heróis, [1979] 1997a, e A Casa & a Rua, [1985] 1997b. 
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ligam a instituições de pesquisa e ensino superior do país, e publicizaram tais estudos 

como “sociológicos” e/ou “antropológicos”, fazendo-os integrarem o que sintetizo como 

ciências sociais brasileiras. A análise trará à tona quatro espaços, do ponto de vista 

dos padrões de convivência social dos pedestres: a rua como espaço de desigualdade 

social, de criatividade, de oscilação entre a casa e a rua, de resistência. 

Num segundo momento, cabe confrontar tais ruas com aquela que emergiu 

etnograficamente de meu contato fenomênico regular com os não-transeuntes 

notadamente da maior praça central paulistana no intervalo entre as 14 e 18h das 

segundas e sextas-feiras “úteis”, entre fevereiro e julho de 2013. Recorrerei a 

anotações de meu caderno de campo, elaboradas in loco ou logo após o campo 

acerca das interações sociais que travaram comigo pedestres que se 

autoclassificaram oralmente de modos específicos: “desempregado”, “aposentado”, 

“artista de rua”, “engraxate”, “sapateiro”, “camelô”, “morador de rua”, “pregador” e 

gente que “debate” religião. Como o emprego recorrente desses termos veio 

acompanhado de técnicas corporais relativas ao comportamento corporal da 

permanência física regular na praça, reforçou-se em mim a impressão de estar diante 

de pedestres que compartilham, mesmo sem saber, a condição fenomênica de não-

transeuntes da praça. Essa se tornou a base comum de comparação em prol da 

apreensão de regras de interação social deles comigo. 

Para tanto, não ignorei que cada classificação é prenhe de pré-conceitos 

politicamente mobilizados6. Mas foi analiticamente mais produtivo relembrar, com 

Erving Goffman7, que interação social envolve comunicação simbólica, em particular 

“relações sintáticas” entre os atos recíprocos dos seres humanos em copresença 

física. Ela transcorre em “situações” definidas, “ambientes espaciais” com 

“possibilidades de monitoramento” que alçam qualquer ingressante a participante de 

um “ajuntamento” de duas ou mais pessoas8. Não importa que nas “ruas públicas” 

prevaleçam “interações desfocadas”, nas quais os indivíduos meramente administram 

a sua presença uns perante os outros”, sem “um único foco de atenção conjunta”: de 

fato, “as pessoas presentes em diferentes pontos da rua conseguem observar e ser 

observadas por um conjunto levemente diferente de outras”9.  

                                                        
6  Sobre os chamados moradores de rua cf. Patrice Schuch, “A ‘situação de rua’ para além de 

determinismos: Explorações conceituais”, em Dornelles, Obsi e Silva (orgs.), A Rua em Movimento, 
2012, pp. 16ss. 

7 Cf. Erving Goffman, Interaction Ritual, 1967, p. 2.  
8 Cf. Erving Goffman, Behavior in Public Places, 1963a, pp. 18, 243. 
9 Idem, pp. 17, 24, 17.  
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Analisar as interações sociais referenciadas nos relatos de campo sob a 

inspiração metodológica da “autoetnografia”10, permitiu discernir três situações dos 

não-transeuntes comigo: nosso primeiro contato fenomênico, sua apresentação a mim 

e nossa convivência social posterior. Recorrências simbólicas ali implícitas e relativas 

ao que Goffman chama de “aspecto meramente situado da atividade situada” – isto é, 

“aspecto da atividade que pode ocorrer em situações mas não é de situações”, e que 

não interessou ao autor em especial 11  -, permitiram reconhecer a viração e a 

autointegração pessoais como regras na rua que a Praça da Sé dos não-transeuntes 

revela. 

Tais padrões evidenciarão, na etapa conclusiva deste estudo, duas 

contribuições teóricas e uma metodológica da rua dos não-transeuntes da praça para 

as ciências sociais sobre a rua no Brasil. Em termos conceituais, virá a lume um 

espaço socialmente produzido que, ademais, é espaço público de pessoalidade moral. 

Já metodologicamente, ficará explícito que qualquer espaço resultante de nossas 

etnografias deve muito à dimensão interacional de nosso contato fenomênico com 

aqueles que, em campo, exotizamos antropologicamente como “nativos”. Assim, a 

contribuição transcende a discussão sobre a rua no Brasil, embora os dilemas 

interpretativos da problemática se evidenciem com mais clareza ali, dada a natureza 

desse espaço nas grandes cidades ocidentais contemporâneas – e, à luz disso, dadas 

as suas especificidades em praças como a Sé, no primeiro semestre de 2013.  

 

As ciências sociais brasileiras e a rua no Brasil 

 

Já se vão décadas desde que a rua no país foi cenário essencialmente 

empírico de investigação das ciências sociais: um espaço a ser, quando muito, 

descrito. Até os anos de 1970, foram excepcionais empenhos conceituais como o de 

Freyre12, que, recorrendo à pesquisa documental, associou fragmentariamente a “rua”, 

nas grandes urbes brasileiras oitocentistas, a uma “força” com “dignidade social” 

crescente, embora a “casa” continuasse, como nenhuma outra “força”, a influir na 

“formação social do brasileiro de cidade”. O costume investigativo era mesmo 

tematizar descritivamente ruas e praças para conceituar fenômenos outros13.  

                                                        
10 Cf. Carolyn Ellis e Arthur P. Bochner, “Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity. Researcher as 

Subject”, em Denzin e Lincoln (orgs.), Handbook of Qualitative Research, 2000, p.  739.  
11 Cf. Goffman, op. cit., 1963a, p. 22.  
12 Cf. Freyre, op. cit., p. 16.  
13 Cf. por exemplo Samuel Lowrie, “Pesquisa do padrão de vida das famílias dos operários da limpeza 

pública da municipalidade de São Paulo”, Revista do Arquivo Municipal, 51, 1938, e Florestan 
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Na década de 1970, há novas tendências. É verdade que nos estudos sobre 

marginalidade urbana, comuns na América Latina de então14, continuam prevalecendo 

descrições da rua 15 . É raro conceituá-la, por exemplo, como “território” que os 

mendigos dotariam de uma “constituição sócio-ecológica própria” – em diálogo tácito 

com a sociologia de Chicago16. Em 1979, porém, vem a lume uma abordagem teórica 

que contempla a rua ensaisticamente a partir de suas relações com a casa17. Inspirado 

em Freyre, mas em interlocução conceitual sobretudo com a antropologia estrutural 

francesa e suas releituras britânicas, Roberto DaMatta18 concebe, com base em textos 

literários, provérbios e ditos populares, afora relatos de viagem oitocentistas, a rua 

como “domínio social” que sintetiza o “aspecto público, não controlado” do “mundo 

urbano”. 

Essa preocupação com a dimensão representacional da rua, seu caráter de 

“categoria sociológica” que, ao lado da casa, poderia revelar “mecanismos socio-

lógicos explícitos ou implícitos” da sociedade brasileira como “sistema” sincrônico19, 

tem influído significativamente nas ciências sociais brasileiras. Às vezes, a concepção 

constitui parâmetro interpretativo – em etnografias de tipos urbanos como moradores 

de bairro, usuários de equipamentos urbanos 20 , meninos nas ruas 21 . Mais 

recentemente, é também contraponto – em etnografias dos usos da rua por pedestres 

do presente22 e do passado23.  

Essas últimas interpretações são indissociáveis do uso de concepções teóricas 

de espaço que se distanciam do caráter representacional próprio das categorias de 

DaMatta. Comum tem sido mobilizar sobretudo noções dialéticas. E aí penso, de um 

                                                                                                                                                            

Fernandes, Folclore e Mudança Social na Cidade de São Paulo, [1961] 2004; Janice E. Perlman, O Mito 
da Marginalidade, 1977.  

14 Cf. a respeito Lúcio Kowarick, Capitalismo e Marginalidade na América Latina, 1975, pp. 13-22.  
15 Cf., por exemplo, Perlman, op. cit., pp. 70-72; José A. Moisés, “Protesto urbano e política: O quebra-

quebra de 1947”, em Moisés, Kowarick, Valladares, Nunes, Evers, Muller-Plantenberg, Spessart e 
Jacobi, Cidade, Povo e Poder, 1982, pp. 50-64; Rosa M. F. Ferreira. Meninos de Rua, 1979.  

16 Cf. Marie-Ghislaine Stoffels, Os Mendigos de São Paulo, 1977, pp. 118-119, 144.  
17 Cf. de DaMatta respectivamente op. cit., [1979] 1997a, e op. cit., [1985] 1997b.  
18 Cf. Da Matta, op. cit., [1979] 1997a, p. 94.  
19 Idem, p. 26.  
20  Cf. de José Guilherme C. Magnani respectivamente Festa no Pedaço, [1984] 1998a, p. 2, 

“Transformações na cultura urbana das grandes metrópoles”, em Moreira (org.), Sociedade Global, 
1998b, pp. 61-62, “Rua. Símbolo e suporte da experiência urbana”, em NAU-Núcleo de Antropologia 
Urbana da USP, 2004, p. 3, disponível em <http://www.n-a-u.org/ruasimbolo esuporte.html>, acesso em 
22.07.2004; Nelson F. dos Santos e Arno Vogel, Quando a Rua Vira Casa, [1981] 1985, pp. 50-51. 

21 Cf. Maria Filomena Gregori, Viração, 2000, pp. 62, 233, nota 6.  
22 Cf. Rogerio P. Leite, Contra-Usos da Cidade, 2004; Simone Frangella, Corpos Urbanos Errantes, 2009.  
23 Cf. de Frehse op. cit., 2005, e op. cit., 2011a. 
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lado, na acepção mais dialógica que subjaz às perspectivas de Michel de Certeau 

sobre espaço e lugar24; de outro lado, na imanência da dialética marxiana retrabalhada 

por Henri Lefebvre em relação ao espaço25. 

De fato, também as noções de espaço implícitas a cada uma das abordagens 

permitem caracterizar o debate sobre a rua no Brasil. Sob esse prisma, uma terceira 

vertente se insinua em trabalhos de natureza etnográfica que definem “rua” sem 

conceituá-la. Esta é onde a vida social transcorre: o “espaço” de trabalho e/ou moradia 

de crianças e adolescentes26; onde a “população de rua” sobrevive e mora27; onde 

atividades sociais não institucionalizadas convivem mais ou menos conflituosamente28; 

enfim, “local” dos “excluídos”29. Se muito, a rua é “territorialidade” no sentido de 

“espaço urbano ocupado”30, mas sem que as bases teóricas fiquem explícitas. Tais 

acepções vão ao encontro de uma noção de espaço antiga no pensamento ocidental, 

e que o físico Albert Einstein criticou através da associação entre espaço e “caixa”31. 

Já para os fins deste estudo, as respectivas teorias de espaço interessam 

menos do que o tipo de interpretação sobre a rua no Brasil que, do ponto de vista dos 

padrões de convivência social entre pedestres, resulta do confronto investigativo dos 

autores com a empiria. Refiro-me às formas de relacionamento respectivamente 

referenciadas, mesmo que – significativamente – nem sempre na chave analítica da 

interação social. Com efeito, a possibilidade de interlocução conceitual e metodológica 

da rua dos não-transeuntes da Praça da Sé com aquela das ciências sociais 

brasileiras reside no fato de estas enfocarem objetos investigativos como a “prática da 

mendicância” 32 ; modos de vida e de sobrevivência na “exclusão” 33 ; “fatos de 

                                                        
24 Cf. Leite, op. cit., 2004, pp. 214-215; Frangella, p. 101; Schuch, “A ‘situação de rua’ para além de 

determinismos: Explorações conceituais”, p. 17.  
25 Cf. de José de S. Martins respectivamente Subúrbio, 1992, p. 165, A Sociabilidade do Homem Simples, 

2008a, pp. 88-89; Antonio A. Arantes, Paisagens Paulistanas, 2000, p. 84; de Frehse respectivamente 
op. cit., 2005, p. 30, e op. cit., 2011a, pp. 32-33, “Os tempos (diferentes) do usos das praças da Sé em 
Lisboa e São Paulo”, 2013a. 

26 Cf. Irene Rizzini e Irma Rizzini, “‘Menores’ institucionalizados e meninos de rua: Os grandes temas de 
pesquisas na década de 80”, em Fausto e Cervini (orgs.). O Trabalho e a Rua, 1991, p. 71.  

27 Cf. Maria Antonieta da C. Vieira, Eneida M. R. Bezerra, Cleisa M. M. Rosa (orgs.), População de Rua: 
Quem é, como vive, como é vista, [1992] 1994, p. 47.  

28 Cf. Heitor Frúgoli Jr., São Paulo: Espaço Público e Interação Social, 1995, p. 70.  
29 Cf. Hélio R. S. Silva e Cláudia Milito, Vozes do Meio-Fio, 1995; Marcel Bursztyn (org.), No Meio da Rua. 

Rio de Janeiro, 2000.  
30 Cf. Sarah Escorel, “Vivendo de teimosos: Moradores de rua da cidade do Rio de Janeiro”, em Bursztyn 

(org.), No Meio da Rua, 2000, p. 147.  
31 Cf. Albert Einstein, Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, [1917] 1988, p. 92.  
32 Cf. Stoffels, op. cit., p. 237.  
33 Cf. Ferreira, op. cit.; Rizzini e Rizzini, op. cit.; Bursztyn, op. cit. 
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consciência” do senso comum34; “atividades” dos moradores de bairros35; “modo[s] de 

vida” ou “cultura(s) de rua” de grupos sociais variados que privilegiam a rua para suas 

relações36; “tarefas” dos usuários das ruas, “suas referências culturais, seus horários e 

formas de ocupação”37; “experiências” de meninos nas ruas38; “contra-usos” da rua por 

seus usuários “vernaculares”39; acontecimentos da vida cotidiana do homem comum40; 

a “corporalidade de moradores de rua”41; enfim, as regras de comportamento corporal 

e, justamente, de interação social por parte de pedestres42. 

Assumidos como contrapontos analíticos, esses trabalhos se deixam agrupar 

em torno de quatro associações interpretativas, quanto ao vínculo entre regras de 

convivência social entre pedestres e rua, no Brasil. A ênfase comum em situações de 

marginalidade e/ou exclusão – dependendo da perspectiva teórica43 – traz para o 

primeiro plano a rua como espaço de desigualdade social. Percebo, em segundo 

lugar, o destaque para a rua como espaço de criatividade, nas relações de 

protagonistas definidos entre si e com terceiros: “mendigos”, “malandros”, camelôs, 

engraxates, prostituas, gente que mora nas ruas44.  

Uma terceira associação é aquela entre rua e uma alternância entre padrões 

de convivência social próprios da casa (ou, dependendo do autor, da vida privada) e 

aqueles ligados justamente à rua – e à vida pública45. Resumindo, a rua é espaço de 

oscilação entre a casa e a rua. E isso para “indivíduos” ou “pessoas” associados a 

“brasileiro”, a “morador”, a “homem comum”. 

Por fim, uma última regra possível de relacionamento social na rua no Brasil se 

insinua em abordagens da sociabilidade conflituosa ali: tensões com o poder público, 

pautado, por sua vez, em mecanismos de “institucionalização”46 e, mais recentemente, 
                                                        
34 Cf. DaMatta, op. cit., [1979] 1997a, p. 19.  
35 Cf. Santos e Vogel, op. cit., p. 51. 
36 Cf. Frúgoli Jr., op. cit., 1995, p. 37.  
37 Cf Magnani, “Rua”, 2004, p. 3. 
38 Cf. Gregori, op. cit. 
39 Cf. Leite, op. cit., 2004, pp. 215-216. 
40 Cf. Martins, op. cit., 2008a.  
41 Cf. Frangella, op. cit.  
42 Cf. Frehse, op. cit., 2011a. 
43 Cf. Ferreira, op. cit.; Rizzini e Rizzini, op. cit.; Bursztyn, op. cit. 
44 Cf. Stoffels, op. cit.; de DaMatta op. cit., [1979] 1997a; Frúgoli Jr., op. cit., 1995; Gregori, op. cit.; 

Frangella, op. cit. 
45 Cf. de DaMatta respectivamente op. cit., [1979] 1997a, op. cit., [1985] 1997b; Santos e Vogel, op. cit.; 

de Martins respectivamente op. cit., 1992, e op. cit., 2008a; Frúgoli Jr., op. cit., 1995; Magnani, op. cit., 
1998b, “Rua. Símbolo e suporte da experiência urbana”, 2004; Frehse, op. cit., 2011a. 

46 Cf. Frúgoli Jr., op. cit., 1995.  
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em políticas de “gentrificação” 47 ; e conflitos mais ou menos tácitos com 

“movimentações urbanas” supostamente excludentes48. Tais resultados interpretativos 

remetem à resistência como mediação simbólica da convivência social na rua. Esta é, 

pois, espaço de vínculos sociais de resistência. 

À luz dessas quatro ênfases argumentativas, a questão específica 

anteriormente anunciada se deixa formular de maneira mais precisa: o que uma 

etnografia como a que aqui proponho pode revelar sobre as ruas resultantes de tais 

enfoques? 

Sua especificidade é metodológica. Não tanto pelos sujeitos enfocados 

etnograficamente: centrada em não-transeuntes, privilegio categorias sociais diversas 

na rua, o que outros pesquisadores também têm feito49, mesmo que por meio de 

recortes analíticos outros – atividades sociais definidas (venda ambulante, usos etc.), 

e não modos de estar fisicamente e interagir socialmente na rua pela mediação 

fenomênica do próprio corpo. Penso notadamente na natureza fenomênica do enfoque 

etnográfico, isto é, na importância cognitiva daquilo que é aparente aos sentidos e à 

sensibilidade do etnógrafo, na imediaticidade das interações sociais com terceiros que 

marca o trabalho de campo. Conhecer etnograficamente a realidade empírica não se 

faz sem estranhar o fenômeno peculiar que são as interações sociais fugazes do 

próprio etnógrafo com os sujeitos que estuda, em campo. No meu caso, o 

estranhamento se dirige à mecânica das interações que os não-transeuntes da Praça 

da Sé travaram comigo como etnógrafa ali durante o primeiro semestre de 2013.  

É comum que as pesquisas de cunho etnográfico sobre a rua no Brasil 

contemporâneo se nutram analiticamente das impressões dos pesquisadores acerca 

do campo50. O que não surpreende, se a etnografia depende de “uma atitude de 

estranhamento e/ou exterioridade por parte do pesquisador em relação ao objeto” – e, 

assim, em relação às “impressões etnográficas” no/do campo51. Entretanto, como será 

que as interações que os “nativos” travam conosco em campo impactam nossas 

interpretações? Interessa-me a dimensão interacional do “diálogo para valer” que 

particulariza a etnografia como modo de conhecer a vida social52. Eis um aspecto cuja 

relevância interpretativa se evidencia notamente quando o espaço empírico de 
                                                        
47 Cf. Leite, op. cit., 2004.  
48 Cf. Frangella, op. cit., 2009.  
49 Idem; Leite, op. cit., 2004.  
50 Cf. Stoffels, op. cit.; Santos e Vogel, op. cit.; Frúgoli Jr., op. cit., 1995; Gregori, op. cit.; Bursztyn, op. cit.; 

Arantes, op. cit., 2000; Magnani, “Rua”, 2004; Leite, op. cit., 2004; Frangella, op. cit. 
51 Cf. José Guilherme C. Magnani, “Etnografia como prática e experiência”, Horizontes Antropológicos, 15 

(32), 2009, pp. 134, 148-149. 
52 Cf. Eduardo Viveiros de Castro, A Inconstância da Alma Selvagem, 2002, p. 486.  
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investigação é a rua no Brasil, em praças como a dos não- transeuntes da Sé 

paulistana. 

 A hipótese de trabalho que cabe perseguir a partir de agora é que 

interpretações etnográficas sobre as regras de convivência social dos pedestres na 

rua dependem fundamentalmente das regras de interação social que medeiam o 

contato fenomênico do etnógrafo com eles ali. Em suma, nossas “impressões 

etnográficas” são indissociáveis das impressões que os “nativos” têm de nós em 

campo. 

 Enfrentar analiticamente tal possibilidade com vistas à rua que os não-

transeuntes da Praça da Sé revelam, requer uma perspectiva metodológica que 

sensibilize o meu olhar etnográfico justamente para as interações de tais pedestres 

comigo em campo. Por que não se inspirar na autoetnografia?  

 

Autoetnografando situações de interação na Praça da Sé 

 

 Trata-se de um gênero de escrita e pesquisa definido, “autobiográfico”, que 

“expõe múltiplas camadas de consciência, conectando o pessoal ao cultural”53. Se o 

trabalho de campo é uma experiência pessoal, também ele pode ser objeto do olhar 

autoetnográfico. Este prevê mirar “primeiro, com lentes etnográficas grande-angulares, 

para fora, por sobre aspectos sociais e culturais da sua experiência pessoal”; e, num 

segundo momento, “para dentro, expondo um self vulnerável, que, movido por 

interpretações culturais, pode também se mover através delas, refratá-las ou resistir-

lhes”54.  

 Como perspectiva epistemológica, a autoetnografia não se restringe a um 

modo de conceituar o conhecimento do etnógrafo sobre o mundo pela mediação de 

sua experiência pessoal ali. Traduz-se em formas narrativas, inclusive literárias, além 

da “prosa própria das ciências sociais”55. Já aqui, o seu uso será bem mais singelo: 

metodologicamente inspirador. Afinal, também eu fui engolfada, sem saber, pela 

dinâmica cognitiva da autoetnografia, à medida que transcorria o semestre de trabalho 

de campo na Sé.  

Primeiramente, o olhar se dirigiu “para fora”, quando ali passei a permanecer 

com regularidade, em fevereiro de 2013 – portanto sem recorrer às “caminhadas ‘sem 

                                                        
53 Cf. Ellis e Bochner, “Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity. Researcher as Subject”, 2000, p. 

739.  
54 Idem, ibidem.  
55 Idem, ibidem.  
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destino fixo’” da “etnografia de rua”56. Norteada pela sintética sugestão metodológica 

de José Guilherme Magnani de rastrear em campo “cenários/atores/script ou regras” 

57, não faltou observação direta e participante. E caderno de campo, no qual, além de 

anotações, desenhei os pontos a meu ver mais frequentados pelos tipos mais 

assíduos de não-transeuntes, o que o croquis a seguir evidencia (Fig. 1):  

 
Figura 1: Fraya Frehse e Jenny Perez, Localizações mais recorrentes de equipamentos urbanos e tipos 

de pedestres na Praça da Sé, fevereiro-julho de 2013 

                                                        
56 Cf. Cornelia Eckert e Ana Luiza C. da Rocha, “Etnografia de rua: Estudo de antropologia urbana”. 

Iluminuras, 4 (7), 2003, p. 4. 
57 Cf. José Guilherme C. Magnani, “Quando o campo é a cidade: Fazendo antropologia na metrópole”, em 

Magnani e Torres (orgs.), Na Metrópole, 1996, p. 37.  
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 De fato privilegiei fisicamente, nos mais de 30 mil metros quadrados da atual 

Praça da Sé, três setores. Enfoquei, de um lado, o tablado retangular pontilhado de 

palmeiras imperiais que se estende para nordeste a partir da escadaria da catedral 

(Figs. 2 e 3):  

 

 
Figura 2: Fraya Frehse, Vista sul da praça a partir do segmento entre  

a estátua de Paulo e o Marco Zero, outubro de 2013 
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Figura 3: Fraya Frehse, Vista nordeste da praça a partir da escadaria da catedral, outubro de 2013 

 

De outro lado, etnografei um retângulo cimentado mais a nordeste ainda, com 

árvores de sombra (Fig. 4): 

 
Figura 4: Fraya Frehse, Vista nordeste da praça a partir de seu sector retangular sombreado,  

outubro de 2013 



	  
 

 
317 

Enfim, centrei-me num triângulo também cimentado e sombreado, no extremo 

norte da praça (Fig. 5): 

 

 
Figura 5: Fraya Frehse, Vista sudoeste da praça a partir de seu sector triangular, outubro de 2013 

 

Afora croquis, observações e anotações, muitas conversas informais com 

pedestres variados. Foram, de um lado, tipos que ali permaneciam com regularidade 

nas tardes em questão com fins explícitos de ganho monetário – pelo que pude ver ou 

me disseram: mendigos, prostitutas, vendedores ambulantes, plaqueiros, pregadores, 

engraxates, sapateiros, artistas. De outro lado, interagi com não-transeuntes cuja 

presença na praça era mediada sobretudo pelo intuito de sociabilidade mais ou menos 

descontraída – pelo que pude discernir conversando com eles: “aposentados”, 

“desocupados”, mas também os espectadores mais ou menos críticos dos pregadores, 

depreciados por estes como “fariseus” – e que denominarei, para fins analíticos, 

debatedores de religião. Dado esse propósito primordial de convivência social, tais 

não-transeuntes se deixam diferenciar analiticamente entre pessoas da e de rua. O 

primeiro termo remete a pedestres que, envolvidos em bate-papos mais ou menos 

sóbrios na praça, no final do dia se despediam me dizendo pretender passar a noite 

em algum lugar fechado (“quartinho”, “casa”, “albergue”). Já pessoas de rua alude a 

pedestres que me explicitaram passar a noite ao relento, em “ruas” ou “praças”58. 

                                                        
58 Cf. Frehse, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e São Paulo”, 2013a, pp. 143-

144. Evito a noção atualmente corrente de “situação de rua” (cf. Schuch, “A ‘situação de rua’ para além 
de determinismos”, 2012, p. 17), que, a meu ver, embute o risco de induzir à associação interpretativa 
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Assim, fui sendo “afetada” pelas alegrias e tristezas dos não-transeuntes da 

praça59. Em particular a consternação pela morte, ali, de uma “moradora de rua” com a 

qual eu tivera contato frequente, me conscientizou do quanto o meu “lugar” nas 

interações com tais pedestres “mobiliza[va] ou modifica[va] meu próprio estoque de 

imagens, sem contudo instruir-me sobre aquele dos meus parceiros”60. 

Já à luz do contato com a perspectiva autoetnográfica, a tristeza em questão 

tornou-se expressão de um olhar “para dentro” profundamente mobilizado por aquele 

“para fora”. Foi desse (des)encontro de olhares que nasceu este estudo. Com efeito, a 

investigação é fruto do estranhamento das diferenças da “rua brasileira” das ciências 

sociais em relação àquela que as interações dos não-transeuntes comigo na Praça da 

Sé me revelaram com base em minhas experiências de pesquisa prévias em relação 

às ruas e largos do centro paulistano oitocentista e do início do século XX. Daí 

também porque foi impossível restringir a minha apreensão analítica das interações 

àquilo que o próprio Goffman privilegiou estudar: ou seja, o “aspecto situacional da 

atividade situada”, isto é, “eventos” que não têm como ocorrer fora de situações, 

“dependendo intrinsecamente das condições ali prevalecentes”61. Afetada pelos dados 

interpretativos resultantes de minhas investigações documentais anteriores, foi 

inevitável que eles - de fato “atividades” externas à situação de interação social dos 

não-transeuntes comigo -, interferissem em minha observação, análise e interpretação 

das atividades ocorridas dentro das fronteiras desse ambiente espacial definido – 

portanto, em particular em minha apreensão das regras de interação social ali 

mobilizadas.  

 Esclarecidos tais aspectos, há enfim como aprofundar-se autoetnograficamente 

em particular em três tipos de situação interacional que vivi com os não-transeuntes, 

do ponto de vista da fenomenologia temporal implícita em qualquer encontro social. 

Penso, para começar, no primeiro contato, ambiente espacial engendrado quando 

ainda éramos reciprocamente estranhos: não nos conhecíamos nem biográfica nem 

culturalmente, algo comum nas ruas e praças das cidades ocidentais com a 

modernidade62.  

Fugazes, as interações desse momento inicial de qualquer encontro social são 

logo substituídas por outras, próprias de uma segunda situação: no caso, a 
                                                                                                                                                            

da rua a um mero cenário espacial empírico onde as relações e simbolizações se dão. O que é pouco, 
quando interessa explorar conceitualmente o papel mediador do espaço na vida social. 

59 Cf. Jeanne Favret-Saada, “Ser ‘afetado’”, Cadernos de Campo, 13, 2005, pp. 155-161. 
60 Idem, p. 159. 
61 Cf. Goffman, op. cit., 1963a, p. 22.  
62 Cf. Lyn Lofland, The Public Realm, 1998, p. 7. 
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apresentação fenomênica dos não-transeuntes a mim, como eles se deram a 

conhecer a minha pessoa através de palavras e/ou gestos. Em geral, essas situações 

viabilizam uma mudança definitiva no status fenomênico de quem interage: 

desaparece o estranho absoluto. 

 Segue, em terceiro lugar, o amplo leque de interações sociais temporalmente 

posteriores à introdução do estranho, e que transcorreram todas na situação de 

convivência verbal ou não verbal dos não-transeuntes comigo justamente após o 

nosso primeiro contato e a apresentação recíproca. Às vezes, as situações se deram 

no dia mesmo do primeiro encontro; em outras, posteriormente. Salientarei em 

particular os comentários que tais pedestres fizeram na minha frente sobre o meu 

próprio “idioma corporal” e aquele de terceiros, não-transeuntes como eles – 

recorrendo aqui à concepção goffmaniana acerca da dimensão comunicativa de 

gestos, posturas, trajes e expressões faciais que integram a linguagem através da 

qual os corpos humanos transmitem mensagens recíprocas, quando em copresença 

física63.  

De fato, a palavra é mediação simbólica importante nos três momentos aqui 

discernidos. Mas ela é indissociável do que “falam” os corpos.  

 

Entrando em contato comigo 

Nos três setores da Praça da Sé não faltam pedestres, carrinhos de mão, 

mochilas, cadeiras de engraxate e demais equipamentos e acessórios pessoais – sem 

falar de uma ou outra viatura da Guarda Civil Municipal que, por vezes, cruza o 

tablado em performance vigilante, diante de uma feira clandestina diária de produtos 

diversos conhecida como “do rolo”. Aos demais automóveis, ônibus, bicicletas e 

caminhões restam os leitos das ruas que emolduram o conjunto, tomado por 

edificações que sediam, afora a Catedral Metropolitana de São Paulo e o Tribunal de 

Justiça, bancos, uma farmácia, uma livraria, além de vendinhas e lanchonetes 

frequentadas por (não-)transeuntes. Já do subsolo da praça brotam ininterruptamente 

passageiros do entroncamento crucial que é, desde o início dos anos de 1970, a 

Estação Sé do metrô. 

Essa movimentação humana permite imaginar que reine ali a impessoalidade 

absoluta, própria das interações dos “indivíduos” que adentraram as cidades grandes 

da sociologia pela pena de Georg Simmel. A Praça da Sé seria um “mundo de 

                                                        
63 Cf. Goffman, op. cit., 1963a, p. 32.  
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estranhos”, como as ruas e praças das cidades norte-americanas e europeias até no 

mínimo o final do século XX64. 

Entretanto, nada disso. Nunca permaneci mais de 15 minutos na praça sem ser 

abordada por pedestres que, com o tempo, discerni como não-transeuntes de lá. Em 

especial tipos que mais tarde se revelaram a mim como pregadores pentecostais, 

debatedores de religião e “moradores de rua” se aproximavam interpelando “O que 

está fazendo aqui?”, “É jornalista”?, “É assistente social?”, “É pesquisadora?”. 

Dever-se-iam tais perguntas ao meu fenótipo (tez muito branca, cabelos loiros), 

trajes (calça jeans azul e camiseta preta sem rótulos aparentes) e acessórios (afora 

bolsa a tira-colo de lona preta e óculos de grau com aros pretos, e também sem 

rótulos aparentes, um caderno de capa monocromática em tamanho A4)? Não há uma 

resposta cabal. Uma orientanda de iniciação científica viveu experiência análoga ao 

estudar as técnicas corporais dos não-transeuntes ali. Com efeito, meus trajes e 

acessórios foram escolhidos propositalmente, como veículos de expressão de uma 

imagem de mim como alguém “que estuda” (daí o caderno), considerando que na 

interação social os outros são invariavelmente impressionados pelo que o indivíduo 

expressa de si65.  

Do ponto de vista fenomenológico, as razões para esse tipo de estranhamento 

importam menos do que sua mera possibilidade factual. Ele insinua que na Praça da 

Sé há pouco lugar para impessoalidade. Ao menos comigo. Buscando situar-me no 

espaço social através de minha atividade profissional, as perguntas dos pedestres 

sinalizam para a possibilidade de uma regra de interação social vigorosa nas ruas e 

largos do centro histórico paulistano oitocentista e da virada do século XX: a 

pessoalidade, vinculação simbólica que o pedestre, pela mediação do idioma corporal 

na rua, nutre voluntária ou involuntariamente com o todo social em que se situa66. Daí 

a intrigante sensação de afinidade em relação ao passado aludida no início deste 

estudo... 

Mas pessoalidade em que termos? Certamente não se trata do centro histórico 

da São Paulo daquele passado. Em busca de respostas, nada como as situações em 

que os não-transeuntes deram-se a conhecer a mim, em campo. 

 

Apresentando-se a mim 

                                                        
64 Cf. de Lyn Lofland A World of Strangers, [1973] 1985, e op. cit., 1998.  
65 Cf. Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 1959, p. 2. 
66 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, p. 254.  
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As conversas sempre transcenderam as questões iniciais sobre a minha 

identidade profissional. Até porque sempre as respondi indicando ser “professora” (e 

quando perguntavam “de onde”, eu dizia ser “da Universidade de São Paulo”), que 

“estuda o dia a dia na Praça da Sé de quem ali trabalha, frequenta e vive”. Quando 

sucedia um “Para quê?”, eu indicava estar “escrevendo um livro”. Tais respostas os 

incentivavam a contar de si, relembrando “professoras” de seu passado.  

Transcendida a interlocução verbal do primeiro contato, apresentaram-se a 

mim pessoas (personas, “máscaras”) definidas, modos de ser membro da sociedade67. 

E isso nem sempre conscientemente, reiterando que expressar-se para terceiros e 

impressionar-se com isso não são sempre atos intencionais68. 

Dois itens desse “equipamento expressivo” próprio de qualquer interação 

social69 são reveladores de regras de interação comigo. Refiro-me, primeiramente, às 

evocações orais dos pedestres acerca de suas próprias atividades em prol de ganho 

monetário, daquelas de outros não-transeuntes, na Praça da Sé. Eram assuntos que 

eles invariavelmente abordavam, ao saber do objetivo de meu estudo. Em segundo 

lugar, penso em documentos que eles me mostraram na ocasião. 

Os comentários sobre as atividades econômicas próprias ou alheias 

sinalizaram para uma pletora de ocupações informais, muitas delas clandestinas, 

aludidas apenas gestualmente, em silêncio. Recebi, por exemplo, na palma da mão 

duas “balas de gengibre com própolis”, que seriam vendidas por uma aparente 

“aposentada”, Janaína* (25/02)70. E isso embora a mulher tenha se apresentado como 

alguém que viria à praça todos os dias apenas por “gostar”, para “ver gente”. Já 

alguns dias antes (08/02), o acordeonista do “Trio Agrestino” me flagrou escrevendo 

no tablado da praça e, contando vir de Alagoas, me ofereceu oralmente seu CD, que 

ele venderia “na surdina, por R$ 10”, porque “os homem não pode ver”, mirando os 

guardas municipais. Naquele momento, a Prefeitura ainda proibia artistas de 

venderem discos na rua71. 

Outro tipo de não-transeunte, mas é semelhante a ocupação econômica 

apresentada indiretamente no primeiro encontro. Relembro, de um lado, um jovem 

caolho que, puxando um carrinho de supermercado repleto de roupas velhas, certo dia 
                                                        
67 Cf. Marcel Mauss, Anthropologie et sociologie, [1950] 1997, p. 348.  
68 Cf. Goffman, op. cit., 1959, p. 2. 
69 Idem, p. 22.  
70 O asterico indica o caráter fictício do nome, para fins de anonimato; já os números entre parênteses 

apontam para o dia e o mês da situação respectivamente etnografada. 
71 Cf. Bruno Deiro, “Câmara aprova artistas de rua em SP até 22h”, O Estado de S. Paulo, 8.05.2013, 

disponível em <www.estadao.com.br/noticia_imp.php?req= impresso,camara-aprova-artistas-de-rua-
em-sp-ate-22h,1029512,0.htm>, acesso em 13.05.2013. 
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(25/02) se aproximou da “caixa” do sapateiro Méier*, com quem eu conversava - e que 

se tornou, aliás, um interlocutor privilegiado, no apelido a alusão ao bairro que ele teria 

adotado para o time de futebol que capitaneou na Zona Leste paulistana. Depois de 

cumprimentá-lo, o jovem ofereceu-lhe duas camisas por “R$ 2 cada”, que Méier não 

aceitou por lhe parecerem apertadas. A ocupação em questão só se evidencia 

gestualmente: venda de roupas velhas – clandestinamente, proibido que está o 

comércio nas ruas paulistanas. Outro dia (22/04), foi um aparente sexagenário que se 

aproximou da “caixa”, nas mãos um saco grande de lixo do qual despontaram duas 

lanternas enormes. “Pra pescaria”, esclareceu Méier, “iluminá carro etc., mas não 

quero não, agora”; embora o vendedor oferecesse uma por R$ 50: “na loja custa R$ 

129”. 

Também outros tipos de não-transeuntes se revelaram envolvidos com vendas 

ambulantes insuspeitadas, no primeiro encontro: Claudio*, filho de Méier, apresentou-

se a mim (04/03) como sapateiro e “há pouco tempo com cigarros” – clandestinos 

“paraguaios” quando lhe perguntei a marca, que se insinuava dentro da sacola grande 

de plástico carregada às costas pela praça toda, o olhar aparentemente ao léu. Já um 

conhecido de Méier, Petrone*, à primeira vista apenas um visitante eventual do 

sapateiro para “bater papo”, cumprimentou-me (18/03) se dizendo “camelô” envolvido 

com “documentos para RG, carteira de motorista etc.”, e cigarros. Por sua vez, 

Teresa*, jovem “moradora de rua”, grávida, contou-me (25/03) que, passando o dia na 

praça, também vendia roupa na “feira do rolo” quando não “faço algum corre”. Enfim, o 

engraxate Josué*, com o qual só conversei quando ele sinalizou gestualmente para eu 

me aproximar de sua “cadeira” (24/05), explicitou que na praça também jogaria cartas 

por dinheiro: era, aliás, o que acontecia ali então, ele e dois companheiros de pé em 

volta do assento da cadeira de engraxar, sua mesa de jogo. 

Tais referências remetem à estratégia comunicacional reconhecida por Maria 

Filomena Gregori nos “meninos de rua” paulistanos72. É a “viração”, noção relativa à 

“tentativa de manipular recursos simbólicos e ‘identificatórios’” diversos e não 

reciprocamente excludentes, a fim de “dialogar, comunicar e se posicionar” em relação 

à “cidade e seus vários personagens”73. 

Mas, do ponto de vista das interações sociais dos não-transeuntes da Praça da 

Sé comigo, parece haver mais em jogo. Viração sintetiza menos um conjunto de 

regras vigentes no âmbito de categorias sociais específicas do que uma lógica 

conceitual “da rua” como espaço que os não-transeuntes da Praça da Sé insinuam a 

                                                        
72 Cf. Gregori, op. cit., passim.  
73 Idem, p. 31.  
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mim nas frações de segundo em que se apresentam a uma “escrevente” como eu – 

conforme certa vez (08/07) me caracterizou Méier. Passar o dia na Praça da Sé 

parece vir de mãos dadas com a exploração de oportunidades econômicas – 

clandestinas ou não – de ganhos monetários que se apoiam justamente na 

importância social da pessoalidade ali: camelôs ou não, ao menos alguns não-

transeuntes asseguram, ao interagir com seus pares, ganhos monetários pela 

mediação da vinculação instantânea de tais pedestres a lugares definidos do espaço 

social, na perspectiva, com efeito, de suas possibilidades de viração. Parecem 

importar pouco, por exemplo, os nomes dos interlocutores, chamados 

indiscriminadamente de “Bahia” (cf., por exemplo, 29/04 e 27/05). 

É o que me leva a chamar de viração pessoal uma primeira regra que 

reconheço como mediação das interações sociais dos não-transeuntes entre si diante 

de mim. Já uma segunda regra vai na contramão da flexibilidade comunicacional 

implícita na noção de viração. A autointegração pessoal entra em cena quando se 

consideram os símbolos materiais mobilizados pelos pedestres ao se apresentarem a 

mim. São documentos que simbolizam a integração supostamente evidente deles no 

espaço social paulistano. 

 Enquanto tematizávamos as respectivas ocupações econômicas, entrava em 

pauta, sem eu perguntar, o status social de meus interlocutores. Afinal, carteiras e 

cartões comprobatórios de trajetórias de vínculos profissionais e civis definidas saíam 

de mochilas e bolsos de calça e me eram mostrados sem que eu pedisse. 

Significativamente, a carteira de trabalho só me foi mostrada por Douglas*, 

“morador de rua” de mais de 30 anos viciado em cocaína. Seus poucos erros orais de 

português me sugeriram uma condição social relativamente privilegiada (05/04). Mas a 

carteira evidenciou atividades profissionais apenas pregressas, em meio a um 

discurso que me fez anotar: “Mostra-me a carteira como que para atestar um passado 

digno”. Não há como esquecer que o documento constitui, nas ruas brasileiras, um 

símbolo de status historicamente poderoso. Desde que instituída no país por Getúlio 

Vargas em 1932, a carteira ganhou os lugares públicos urbanos, por seu poder de 

livrar o detentor de eventuais suspeitas policiais de “vadiagem”. Esta, por sua vez, se 

tornou um motivo de perseguição comum no Brasil, sobretudo após a abolição da 

escravidão africana74: repressão, de um lado, à “vagabundagem” (pressuposta em 

quem não tivesse ocupação fixa e andasse pelas ruas vagando à procura do que 

fazer) e, de outro, à “vadiagem” (pressuposta, por sua vez, em quem, afora ausência 

de vínculo empregatício, não tivesse domicílio). A perseguição ganhou novo impulso 
                                                        
74 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, pp. 126, 311.  
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com o artigo 59 da Lei de Contravenções Penais de 1941, deixando “vadiagem” de se 

referir à falta de domicílio, mas não de ocupação. Considerando que o artigo foi 

revogado apenas em agosto de 201275, compreende-se a simultânea atualidade e 

antiguidade do gesto de Douglas. 

Já outros pedestres recorreram, sem que eu perguntasse, a documentos 

alternativos. Talvez por falta de vínculos formais de emprego, foi mais comum 

apresentar-me o “RG” – quando se era “aposentado por invalidez” e se passava tardes 

inteiras “batendo papo” com Méier (26/04), ou se era o “morador de rua” que, 

evidenciando tal documento, me pediu, com forte hálito de cachaça, “pra sentar” ao 

seu lado no chão, sem “precisá ter medo” (04/02). Neste caso, apareceu também a 

“carteira do Bom Prato”, serviço estadual de restaurantes a R$ 1. Já 

“desempregados”, morando ou não em albergues, recorreram ao “cartão do meu 

benefício” creditado na Caixa Econômica Federal (12/04 e 10/05). 

 Quando, por sua vez, se tinha emprego, mesmo que só recente, aí valia o 

logotipo da empresa na camisa do uniforme, ressaltado com orgulho (20/05), ou o 

cartão de visitas da loja de comércio popular da qual se era “puxador de clientes” 

(24/05). Se a atividade era mais informal, os símbolos eram outros: o cartão de visita – 

quando se era pregador pentecostal na praça (18/03) –, fotocópias em tamanho A4 de 

propagandas do “curso intensivo do inglês” – do qual se era o proprietário e único 

professor, quando não se estava pregando pelas ruas da cidade (13/05) – ou a 

“carteira da Ordem dos Músicos do Brasil”, com “foto e assinatura” de “artista” (25/02). 

O uso potencialmente recorrente de tais mediações documentais sinaliza para 

a relevância de apresentar à professora-escritora a persona de alguém socialmente 

integrado em São Paulo. A presença constante na rua não impediria esse status. Se 

apenas raramente se tem emprego, que fique evidente ao menos que já se o teve; ou 

que se tem, na sociedade civil brasileira, um lugar simbolicamente assegurado pelo 

“Registro Geral”. Este é raro sobretudo entre os “moradores de rua” da Praça da Sé, 

que com frequência me contaram que o documento lhes teria sido roubado. 

Evidenciando-se nas situações de apresentação fenomênica a mim, ambas as 

regras de interação social – a viração pessoal nas relações econômicas e a 

autointegração pessoal nas relações sociais – de fato se inserem na lógica simbólica 

da pessoalidade própria do espaço da praça evocado corporal e verbalmente a mim 

então. É porque se é pessoa, que é possível “virar-se” ali; é a reafirmação de pessoas 

definidas que cartões, carteiras e carteirinhas viabilizam. 

                                                        
75 Cf. Raquel Rachid, “Vadiagem: Efeitos revogados de uma contravenção que vigora”, Liberdades, 13, 

2013, pp. 5, 10.  



	  
 

 
325 

Pode-se argumentar que viração e autointegração pessoais são regras 

absolutamente fragmentárias e parciais, já que tributárias essencialmente de minha 

presença física diante desses pedestres. Estes só seriam pessoas viradoras e 

autointegradoras na minha frente, o que reduziria o rendimento teórico da 

interpretação.  

Justamente porque a presença mediadora do etnógrafo em campo é dimensão 

metodológica crucial da hipótese aqui em jogo, cabe agora enfrentar a questão do 

alcance empírico de ambas as regras na Sé, por referência às interações sociais dos 

não-transeuntes estudados. Para tanto, são metodologicamente decisivos os padrões 

que mediaram a convivência social dos não-transeuntes comigo após nossa 

apresentação recíproca. 

 

Convivendo comigo 

Fórmulas verbais e não verbais de contato e apresentação logo cederam 

espaço a outras, próprias de comentários dos pedestres em questão sobre mim e 

terceiros, na minha frente. Interessam aqui em particular observações deles a respeito 

tanto do meu idioma corporal quanto daquele de não-transeuntes específicos, a 

poucos metros de nós. 

Como veremos, também tais evocações remetem à viração e à autointegração 

pessoais. Mas as regras são tematizadas através de atributos classificatórios de 

densidade moral variável: conteúdo valorativo – positivo ou negativo – mais ou menos 

marcado. É este critério moral que me sugere estarmos em face de padrões 

socialmente mais abrangentes no logradouro. Por sua mediação, a Praça da Sé dos 

não-transeuntes revela às ciências sociais brasileiras uma rua insuspeitada.  

 Sempre chamou a minha atenção a comoção que emanava da voz e das 

expressões faciais em especial dos “moradores de rua” quando eu me dirigia a eles 

nominalmente, a cada reencontro. “Você se lembra do meu nome...”, surpreendeu-se 

Cesar*, ao me rever (08/02) uma semana após o nosso primeiro contato: “O seu é... 

Como você disse?”. Mais do que surpresa, foi incredulidade que irradiou, por sua vez, 

do rosto de Dirceu* quando cheguei no horário previamente combinado para 

entrevistá-lo (10/05): “Você lembra do meu nome e veio pontualmente? Quero lhe dar 

um presente”. E retirou de baixo da jaqueta estendida no tablado da praça uma bolsa 

vermelha surrada que teria comprado na “feira do rolo” para me dar, por eu ser tão 

“legal” com “nóis”. 

 Descontadas as estratégias de sedução afetiva implícitas nesses tipos de 

abordagem, os exemplos revelam certo padrão de reação corporal – verbal mas não 

só - a qualquer gesto, postura ou fala que expresse que o nome, as histórias, as 
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prioridades afetivas do pedestre em questão foram levadas em consideração. De fato, 

insinua-se uma sensibilidade ímpar para quaisquer manifestações do idioma corporal 

alheio que sinalizem respeito pela pessoa que se é, moldada socialmente em meio à 

tez e às unhas escuras de fuligem, ao odor de roupas e corpos que há dias não veem 

sabão ou sabonete. 

Embora explícitas notadamente nas minhas interações com os homens que 

moravam nas ruas ou em albergues, expressões emocionais semelhantes 

transpareceram também na convivência com outros não-transeuntes. Só que nesses 

casos a receptividade se manifestou, por exemplo, em recomendações verbais a 

terceiros – também não-transeuntes da praça –, para que se dispusessem a conversar 

comigo: eu seria “muito legal”, “de confiança” e “gente boa” (segundo, 

respectivamente, a “moradora de rua” Renata*, Méier e o pregador Jivaldo*, em 

situações diversas de 06/05 e 28/06). Isso para não falar da disposição de me “ajudar” 

com o meu estudo: seja porque, como o “sanfoneiro” Goiás*, se assumia que eu seria 

“pessoa maravilhosa” após ter lhe oferecido certo dia (17/05) uma cópia da legislação 

municipal, então ainda recente, autorizando atividades artísticas nas ruas; seja por eu 

ter conversado bastante com Carlos*, que, ativo carteador na praça, comentou: “A 

senhora é uma moça de respeito, de família” (24/05). Mas no mesmo dia houve 

também quem se dispusesse, como o engraxate Marco*, a me “ajudar” ao constatar 

que Méier estaria me “ajudando”. Já o debatedor de religião Assad* quis “ajudar” ao 

ouvir que eu teria estudado “antropologia” e que trabalho “na USP” (07/06). 

Imbuídos voluntária ou involuntariamente de tais ênfases, os comentários 

sobre o meu idioma corporal diante dos não-transeuntes acabam por ir ao encontro da 

mesma regra de autointegração pessoal anteriormente mencionada. Porém, há duas 

cruciais novidades aqui. As reações ratificam a validade do padrão de modo 

contrapontístico: é a surpresa pelo tratamento supostamente respeitoso que evidencia 

o quanto o não-transeunte preza ser respeitado como pessoa que é – e com quão 

pouca frequência ele parece ser tratado assim... Ademais, a autointegração pessoal, 

que suscita a surpresa e a comoção de quem dela lança mão, parece ser menos de 

cunho amplamente social do que especificamente moral. Tanto que é tentador demais 

etnografar as reações em questão recorrendo a termos como “consideração” e 

“respeito”. 

Com efeito, é sobretudo nos comentários verbais a respeito do idioma corporal 

de outros não-transeuntes que a dimensão moral das duas regras anteriormente 

discernidas se deixa entrever com vigor. Em relação à viração pessoal, são 

reveladoras sobretudo classificações linguísticas que, dirigidas focadamente a mim ou 

referenciadas desfocadamente na minha frente, tematizam o trabalho. 
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 Ao comentar comigo diante de Méier sobre o “sucesso” deste na praça, um de 

seus visitantes habituais, o aposentado Galdino*, taxista no logradouro por décadas, 

foi sintético: ele seria “trabalhador e malandro” (04/02), condições sine qua non para 

conseguir permanecer na Praça da Sé em meio a “muita coisa ruim, muita coisa boa” 

que ali haveria, e de que Galdino me falou posteriormente (25/02). A referência à 

valorização do mundo do trabalho retorna, mas ligada a atividades de natureza 

definida ali: precisamente aquelas marcadas pela “malandragem”. E eis que voltamos 

à viração, capacidade de não perder as oportunidades que a rua oferece a quem é 

versátil. 

É um tipo de acepção que se modula de modo sui generis quando é o próprio 

Méier que comenta a respeito das atividades econômicas do filho Claudio na praça: 

ele “tá vendendo droga – cigarro” (25/02), embora, para desespero do pai, demonstre, 

em outro momento (19/04), “preguiça: falta nele o que chamo de disciplina”. Mais de 

um mês depois (21/06), falta “jeito”: subempregado de outro sapateiro da praça que 

teria ido viajar, Claudio seria “malandro”, sumindo com os materiais do homem. 

 Marcada positiva ou negativamente, a associação trabalho-malandragem 

atravessa, assim, ao menos duas observações de não-transeuntes sobre seus pares. 

Elas sugerem que permanecer fisicamente na Praça da Sé com regularidade 

inevitavelmente torna a pessoa do pedestre objeto de avaliações morais quanto à sua 

suposta relação com o trabalho – mesmo informal. Quando quem fala da venda 

frequente de “celulares roubados na cara dura, afora assaltos e roubos na Praça da 

Sé”, é o sanfoneiro Goiás, o próprio ganha-pão é contemplado como “trabalho limpo, 

honesto” (26/04). Não importa que então artistas de rua ainda estivessem proibidos 

em São Paulo. 

 As apreciações reiteram, agora em meio a interações verbais próprias da 

convivência social após a apresentação recíproca, a viração como padrão de 

intercâmbio econômico entre os não-transeuntes. Mas há mais. Como são pessoas 

que “se viram”, a viração é moralmente marcada: a de Méier e de Goiás é positiva, 

oposta à de Claudio, embora em todos esses casos se trate de atividades econômicas 

informais. 

 Nos outros comentários proferidos na minha frente sobre o idioma corporal de 

terceiros, é a dimensão moral da autointegração que, por sua vez, se insinua.  

 Embora de aparência completamente transitória, o mundo social dos 

“moradores de rua” da praça é bastante rigoroso, em termos morais. Foi o que me 

sugeriu a dinâmica social que testemunhei na “maloca da cachaça” da praça, “espaço 

de maloqueiro” – como me esclareceu um de seus membros, Jô* (01/02): isto é, 

espaço de “cara que vive na vida, trecheiro; não tá na rua de graça: alguma coisa ele 
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fez. É vagabundo e quer ser livre pra usar droga”. Era um perímetro específico no 

canteiro em torno do tablado da Praça da Sé nos momentos do dia em que ali 

permanecia, segundo outro membro, Dirceu, um conjunto de no mínimo “cinco caras” 

que dividiriam entre si tarefas ligadas à busca de dinheiro, de cachaça, de comida e de 

cigarro para o conjunto, em meio às pressões da polícia e de outros “maloqueiros” 

(08/07)76. 

Aqui, importa que os “maloqueiros” usavam entre si, na minha frente, 

classificações linguísticas próprias de estruturas familiares nucleares consolidadas. 

Com seus 53 anos, Dirceu, por exemplo, revelou-se “pai de rua” de Flávia*, 24 anos, 

enquanto sua “mulher” seria a “mãe” dela. Já Cadu*, de 27 anos, teria como “pai de 

rua”, pelo que me contou sua “mulher” Sabrina* certo dia (17/05), um “maloqueiro” 

bastante arredio comigo, aparentemente de uns 35 anos de idade. Mas Cadu seria 

também “irmão de rua” de outro jovem de idade aparentemente próxima, e que só me 

foi apresentado muito fugazmente (27/05). Em todos esses casos, a classificação 

assegurava a “pai” e “mãe” um tratamento profundamente respeitoso e protetor. 

 A importância da “reprodução de estruturas familiares” na rua já foi ressaltada 

por referência a “meninos nas ruas”77. Do ponto de vista das interações sociais entre 

não-transeuntes diante de mim, por sua vez, as classificações sinalizam que a 

integração moral do pedestre no espaço social da maloca parece se dar pela 

atribuição, à pessoa, de um lugar simbólico definido numa suposta estrutura familiar 

nuclear consolidada - com pai, mãe e irmãos. 

 Tais classificações são inconfundíveis com outras que têm sido mobilizadas 

para pensar as relações sociais fugazes no Brasil. Penso, por um lado, na categoria 

de “chegado” – destrinchada por Magnani78 em relação ao “pedaço”, na periferia 

paulistana dos anos de 1980: “o conhecido de fulano que nutre com este vínculos 

apenas superficiais”, na “rede de relações que combina laços de parentesco, 

vizinhança, procedência”. Impressionou-me não apenas que os integrantes da maloca 

desconhecessem os nomes uns dos outros, mas que Méier frequentemente 

demonstrasse na minha frente ignorar o nome de seus visitantes. Também ele recorria 

ao vocativo “Bahia” – que certa vez (29/04) me explicou usar “porque é mais fácil”. 

Entretanto, isso não significa que se trata, por outro lado, de “estranhos” nos termos 

                                                        
76 Sobre a noção de maloca em outro contexto etnográfico no centro de São Paulo dos anos de 2000, cf. 

Frangella, op. cit., 2009, p. 153. 
77 Cf. Gregori, op. cit., pp. 130-131.  
78 Cf. Magnani, op. cit., [1984], 1998, p. 115.  
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da noção discernida por José de Souza Martins na fronteira amazônica dos anos de 

1970 e 1980: o estranho como “não-membro do grupo”79. 

 Se nos atributos referentes aos mundos do trabalho e da família a dimensão 

moral aparece nuançada, a parcialidade valorativa é explicita quando as categorias 

provêm dos mundos da religião, da saúde mental, da drogadição e da sexualidade.  

Parece crucial a fidelidade à Bíblia, não importa a religião. Assim Méier, devoto 

de Nossa Senhora da Aparecida, fazia questão de receber às segundas-feiras a 

oração bíblica do angolano sexagenário “Pastor” Darrell*, sendo sexta-feira dia de 

retribuir: ele polia “de graça” os sapatos do pregador (04/02). Com efeito, não só quem 

é pregador conta com a Bíblia. O sanfoneiro Goiás justificou certo dia (26/04) as 

dificuldades que enfrentaria para tocar na praça aludindo indiretamente ao livro 

sagrado: “faz parte; nem de Jesus todo o mundo gostava”. 

Por outro lado, não basta ser pregador para ser positivamente associado à 

Bíblia. Sentada no banquinho de um engraxate após assistir à pregação, a 

aposentada Janaína afirmou, no dia de nossa longa conversa (25/02), que o pregador 

então em ação não era “bom”, por “gritar muito, e a palavra de Deus não é pra ser 

gritada; é para ser dita com calma, em paz”. Já para o assíduo debatedor de religião 

Alagoano* o problema dos pregadores seria outro: um discurso cheio de 

“contradições”, que ele viria “todo dia” à Sé para “pegá”, já que “leio a Bíblia sempre” 

(04/02). 

Se, para tais debatedores, alguns pregadores seriam moralmente execráveis 

pelo modo como interpretariam e divulgariam a “palavra de Deus”, o mesmo vale para 

eles próprios. Basta conversar com o pregador Jivaldo sobre tais debates, enquanto 

ele observa os “fariseus” à distância (13/05): “A Bíblia proíbe isso”. Mas já Jesus teria 

tido de enfrentá-los: “tem gente que realmente tem problema na cabeça”. De fato, “o 

pior não são os moradores de rua e o público”, seus espectadores, mas “essas 

pessoas”, com “doenças na cabeça”. Nada de muito diferente aconteceu quando 

tematizei os debates com o engraxate Marco, também pastor da Assembleia de Deus, 

embora não na Sé: Esses “fariseus não acreditam em Jesus”, teriam “doença na 

cabeça”; mas “faz parte”, pois “[j]á na Bíblia, quando Jesus pregava, tinha gente que 

não acreditava nele” (26/04). 

 Permeados por tais atributos, os comentários dos pedestres explicitamente 

vinculados a religiões remetem de modo involuntário a um quarto critério classificatório 

de cunho moral a permear as interações dos não-transeuntes com seus pares, na 

minha frente: além de uma capacidade específica de viração, certo pertencimento a 
                                                        
79 Cf. José de S. Martins, Fronteira, 1997b, p. 19.  
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vínculos familiares e uma suposta fidelidade à Bíblia, importa uma saúde mental 

peculiar. Certo dia (27/05), Marco sugere, com o característico dedo indicador na 

têmpora, que “doença na cabeça” se aplicaria também ao engraxate Arnaldo*, 

aparente sexagenário que recobriu com papel alumínio a “cadeira” e outros acessórios 

de engraxar . 

Mas tudo fica valorativamente ainda mais marcado quando o comentário se 

dirige à drogadição. Contemplando, ao meu lado, uma jovem moça “crackeira” deitada 

a uns 3 metros de sua “caixa”, num canteiro sombreado do setor triangular da praça, 

Méier comentou comigo, em certa ocasião (12/04): “Você acha normal lavar a mãos 

na rua?”. Ademais, “ela trocou de roupa na árvore, fazendo strip-tease na praça”. 

Já outro dia (05/04) a moradora de rua Renata me recebeu na maloca 

esbravejando contra uma mulher que ela acompanhava com o olhar a poucos metros 

dali: seria uma “zuretada” que “roubou minha mochila”, o que “eu só descobri porque 

ela tá com a minha jaqueta; olha lá”. A referência a um suposto estado mental 

alterado, implícito na palavra “zureta”, se alia à possibilidade efetiva do uso de drogas, 

como o crack e a cocaína, facilmente à mão na praça hoje em dia. 

 Porém a drogadição pode ser também explicitamente associada a atributos 

morais depreciativos em relação à prática do sexo. Nesse caso, são mulheres os alvos 

dos comentários – de outras mulheres. Observando uma jovem aparentemente 

drogada adentrar, trajando shorts e camiseta, a área onde um pregador orava, e 

criticar o discurso do homem com virulência (25/02), Janaína “passou” – como anotei – 

“a ‘meter a lenha’ na moça mais abertamente que os espectadores masculinos, 

expulsando-a literalmente de lá com palavras que conotavam ‘drogada’, ‘mulher sem 

vergonha’, ‘vagabunda’”. Se, imbuído de um fervor religioso ímpar, o comportamento 

de Janaína pode ser visto como extremo, a poucos metros dali a maloca contava com 

possibilidades análogas, quando a não-transeunte se encontrava de shorts e camiseta 

bem rentes ao corpo, em geral acompanhada de seu “marido”. Os pretextos eram, 

entretanto, outros: o fato de a “loira Mônica*, essa puta, mexê na minha mochila”, 

chorou Renata certo dia (20/05); ou o fato de que a jovem Sabrina, “mulher” de Cadu, 

“dorme toda noite com um cara diferente”: é “mulher da vida, vadia” (07/06). 

 Pautados nas ênfases acima, os comentários trazem a inexorável marca da 

fragmentação própria dos relatos etnográficos que, produzidos no “calor da hora”, 

foram aqui submetidos a uma primeira análise. Ademais, não os cotejei com as 

entrevistas em profundidade já realizadas no ínterim. Tal caráter preliminar não 

impede, contudo, discernir uma rigorosa linha moral a separar, na minha frente, 

pessoas de pessoas, dentre os não-transeuntes da Praça da Sé. O que amplia o 

alcance empírico, no logradouro, das regras de viração e autointegração pessoais que 
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as situações do primeiro contato e da apresentação dos não-transeuntes a mim 

evidenciaram. Se não possuo ainda elementos para discernir os critérios que tornam a 

viração moralmente condenável ou não, para esses pedestres, e o que assegura a 

sensação de que se está integrado entre os pares, os conteúdos claramente morais 

dessas regras sugerem que elas podem ter validade também em situações outras 

afora aquelas em que estive presente.  

Assim, desemboco enfim na hipótese que norteou este estudo. Viração e 

autointegração pessoais devem tudo aos padrões de interação que mediaram o meu 

contato fenomênico com os não-transeuntes na praça; já o conteúdo moral que lhes 

subjaz relativiza a importância analítica de nossas interações.  

Se a reflexão faz sentido, então o “diálogo para valer” que impregna a 

etnografia assume um perfil peculiar quando se inicia pelo estranhamento das regras 

que medeiam as interações sociais do próprio etnógrafo em campo. Identificadas tais 

regras, só o que resta é reconhecer sua natureza fenomênica e, portanto, a dimensão 

interacional que impregnará a interpretação daí resultante. Eis a base epistemológica 

para inquirir, num momento analítico posterior, o alcance empírico dessas regras em 

campo, por referência à presença física do etnógrafo ali. Foi o que tentei fazer nesta 

última subseção. 

 

Contribuições da rua etnográfica à rua teórica e metodológica 

 

 A autoetnografia revelou a Praça da Sé como espaço essencialmente moral: 

concepções sobre o bem e o mal embebem com vigor as interações verbais e não 

verbais dos não-transeuntes ali. Talvez a ilustração mais sintética da pertinência 

empírica dessa rua seja a observação do taxista aposentado Galdino sobre a Praça da 

Sé: “Na rua aprendi a reconhecer quem é malando, quem é honesto, quem é bandido, 

quem é puta” (25/02). 

 Estamos, por tudo isso, em face de uma praça que oferece duas contribuições 

teóricas definidas para o debate sobre a rua no Brasil. Do ponto de vista da viração e 

da autointegração pessoais de forte densidade moral, emerge, em primeiro lugar, uma 

rua marcada etnograficamente por uma inegável dimensão material, sem a qual tais 

regras de interação social seriam empiricamente impossíveis. A rua, pois, não se 

restringe a uma representação. Mas tampouco é apenas onde a vida social se dá. 

Trata-se de um espaço definido, que se produz socialmente por intermédio, entre 

outros, dos padrões de convivência social dos não-transeuntes aqui discernidos. É 
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inevitável relembrar a noção do espaço como “conjunto de relações” socialmente 

produzidas que interfere de modo simultâneo nas relações econômicas e sociais80... 

 Chego assim a uma segunda contribuição teórica da Praça da Sé às ciências 

sociais brasileiras. O que há de comum entre as duas regras aqui expostas é o seu 

caráter pessoal essencialmente moral. Então, há como falar de um espaço público de 

pessoalidade moral, padrão de interação social que torna essa rua etnográfica 

inconfundível com aquela que o contato com a bibliografia sobre a rua no Brasil deixou 

entrever. O que assim vem para o primeiro plano da interpretação é uma lógica 

definida de interação social face a face, do ir e vir fugaz e improvisado de efeitos 

recíprocos: um conjunto de mediações simbólicas vigentes e apreensíveis apenas 

fenomenicamente, através daquilo que Goffman chamou de “exame próximo, 

sistemático desses ‘comportamentos pequenos’”81. Pelo prisma dessa possibilidade 

interpretativa, a desigualdade social, a criatividade, a oscilação entre a casa e a rua e 

a resistência se revelam não somente tributárias de planos outros de análise. Elas 

deixam em aberto como o caráter moral – mais ou menos pessoal – das regras de 

interação social dos pedestres na rua interfere (ou não) na “exclusão”, na “viração”, na 

“malandragem”, na “cultura de rua”, nos “contra-usos”, entre outros, ali discerníveis 

empiricamente.  

 Então, a rua etnográfica tem também uma contribuição metodológica para o 

debate. À luz da pessoalidade moral que a autoetnografia revela, a rua da 

desigualdade social e aquelas da criatividade, da oscilação entre a casa e a rua, e da 

resistência remetem a concepções sobre a rua no Brasil forjadas a partir de pontos de 

vista etnográficos espacialmente específicos. Elas localizam-se fora das situações de 

interação social do etnógrafo com seus “nativos”. É que, embora elaboradas em 

intenso contato com o campo, as interpretações em questão não explicitam o papel 

metodológico que as interações com os “nativos” exerceram sobre os resultados 

conceituais acerca da rua dali derivados.  

E qual a importância de tal explicitação? A antropologia pós-moderna foi 

pródiga em problematizar abertamente as relações de poder a mediarem os contatos 

etnográficos entre antropólogo e “nativos”. Mas e a dimensão espacial de tais relações 

de poder, a mediação da materialidade física nos vínculos sociais em campo?  

O que tentei aqui foi problematizar justamente a interferência de minha 

presença em campo sobre os meus próprios dados etnográficos. Se o que sabemos 

                                                        
80 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, pp. xx, xxv.  
81 Cf. Goffman, op. cit., 1967, p. 1. 
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do outro depende das “impressões” que “damos” 82 , o ofício de etnógrafo se 

complexifica de maneira insuspeitada. As ruas nas grandes cidades ocidentais viram 

típico-ideais dos dilemas do etnógrafo em campo, já que ali predominam interações 

desfocadas. E a rua dos não-transeuntes da Praça da Sé coloca tais interações em 

xeque. Afinal, o “desfoque” ali é apenas aparente. Ou melhor, ele é e não é ao mesmo 

tempo, mediado pelo foco moral certeiro das pessoas que ali se deixam ficar em meio 

ao trânsito fremente de muitas outras, mais ou menos individualizadas, no cotidiano da 

metrópole. A rua dos não-transeuntes da Praça da Sé é produzida, entre outros, pela 

mediação de interações sociais focadamente desfocadas entre pessoas morais. 

 

                                                        
82 Cf. Goffman, op. cit., 1959, p. 2.  
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Da desigualdade social nos espaços públicos centrais latino-americanos* 

 

Introdução 

 

As ciências sociais dedicadas à desigualdade social nas cidades latino-

americanas apontam com quase unanimidade para o papel que a distribuição 

residencial dos grupos sociais no espaço urbano tem exercido na produção e/ou 

reprodução das assimetrias de posicionamento social ali, com a aceleração da 

globalização econômica a partir da década de 1990. É isso ao menos que pude aferir 

através de pesquisa bibliográfica sobre o tema das relações entre desigualdade social 

e espaço urbano na América Latina, tal como ele foi trabalhado até meados de 2014 

por autores que mobilizam conceituações forjadas nas ciências sociais (sociologia, 

antropologia e ciência política)1. 

É fato que espaços residenciais revelam claras assimetrias de posicionamento 

social nas cidades, dados os processos de separação socioespacial (“segregação”) 

que subjazem a sua (re)produção. Porém, o que dizer de espaços tão absolutamente 

receptivos à diversidade social urbana quanto as ruas e praças dos centros históricos 

metropolitanos latino-americanos nos momentos “comerciais e úteis” do dia? Por 

referência ao espaço urbano, acepções de “público” correntes em estudos urbanos 

atuais giram em torno do mais amplo acesso: de um lado, acesso a “informações” 

sobre os indivíduos que ali se encontram; de outro, acesso físico por parte de 

indivíduos que se conformem de algum modo a “padrões de ação de expectativa bem 

geral”2. Ora, a dinâmica social que agita ruas e praças públicas do centros históricos 

das demograficamente milionárias São Paulo ou a Cidade do México, Buenos Aires ou 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Versão que funde, revistos, argumentos dos dois seguintes textos: de Fraya Frehse “Inequalities in the 

Bodily Use of Latin America’s Urban Public Spaces”, desiguALdades.net Working Paper, 95, 2016d, 35 
pp., e “Da desigualdade social nos espaços públicos centrais brasileiros”, Sociologia & Antropologia, 6 
(1), 2016e, pp. 129-158.  

1 Referenciarei aqui sobretudo publicações sobre a América Latina a que tive acesso entre abril e julho de 
2014 por meio de levantamento bibliográfico no Instituto Ibero-Americano e na Freie Universität Berlin, a 
partir de combinações das palavras-chave “cidade”, “espaço urbano” e “América Latina” 
(respectivamente em inglês, espanhol e português) com os seguintes termos: “desigualdade (social)”, 
“pobreza”, “segregação”, “marginalidade (social/urbana)”, “vulnerabilidade social”, “vida cotidiana”. 
Agradeço aos professores Sérgio Costa e Martina Sproll, da Freie Universität Berlin, e a Florian Lutz e 
Fabio Santos, mestrandos desta Universidade em 2014, pelo apoio institucional e logístico que tornou 
possível tal pesquisa. 

2 Cf. Alan Harding e Talja Blokland, Urban Theory, 2014, pp. 187-188. Cf. também, sobre a acessibilidade 
como condição essencial para qualificar um espaço como “público” Martin Klamt, “Öffentlche Räume”, 
em Eckardt (org.), Handbuch Stadtsoziologie, 2012, pp. 779-782. 
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Lima, Panamá, Santiago ou Havana entre as 9 e as 19 horas de segunda a sexta-feira 

que não sejam dias feriados, potencializa de modo notável a abrangência de ambos 

os tipos de acesso.  

É que convivem ali fisicamente com intensidade, nesses intervalos temporais, 

pedestres que se caracterizam por transitar e por justamente não fazê-lo. São, de um 

lado, transeuntes: homens, mulheres e crianças que se particularizam por passar 

fisicamente com regularidade por ali, e que assim, sem saber, vão ao encontro de um 

tipo urbano historicamente próprio da chamada “cidade moderna” que a literatura e a 

sociologia europeias oitocentistas e das primeiras décadas do século XX eternizaram 

em personagens como o dandy, o flâneur e o blasé. De outro lado, trata-se de não-

transeuntes, categoria analítica que venho utilizando3 para aludir de maneira sintética 

a uma plêiade de pedestres que se distinguem dos primeiros justamente por 

permanecer fisicamente com regularidade por ali: vendedores ambulantes, pregadores 

e/ou autodenominados moradores de rua; prostitutas, cartomantes e/ou jogadores de 

carta ou dominó; músicos e cantores, pintores ou desenhistas; engraxates, sapateiros 

e/ou outros artesãos de idades variadas, abrangendo de crianças a idosos, alguns 

aposentados, outros mendigos ou desempregados, que ali se deixam ficar de pé, 

sentados ou mesmo deitados em algum banco de praça, alguma mureta ou no próprio 

chão. 

Como sob tal intensidade de acessos de pedestres das mais variadas 

ocupações socioeconômicas e origens socioespaciais se escondem – nos termos da 

acepção de espaço público anteriormente citada - informações e padrões de ação cuja 

diversidade é impossível de circunscrever em termos analíticos, os espaços públicos 

centrais das grandes cidades latino-americanas favorecem, ao menos em seus 

momentos “comerciais e úteis”, a associação de que se trata de epicentros para a 

“simultaneidade”, o “encontro” das diferenças, possibilidade histórica que particulariza 

a cidade como espaço produzido socialmente – com todas as contradições ali 

implícitas, e que dificultam justamente essa convivência4. Se a reflexão faz sentido, ela 

convida, aqui, a explorar de modo sui generis a seguinte questão teórica que 

atravessa o debate sobre os vínculos entre desigualdade social e espaço urbano na 

América Latina: Qual o estatuto explicativo do espaço na produção e/ou reprodução 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Cf. de Fraya Frehse “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e em São Paulo”, em 

Fortuna e Leite (orgs.), Diálogos Urbanos: Territórios, culturas, patrimónios, 2013a, pp. 124–173, 
“Zeiten im Körper: Das Potenzial der Lefebvre’schen Methode für die (lateinamerikanische) 
Stadtforschung”, em Huffschmid e Wildner (orgs.), Stadtforschung aus Lateinamerika, 2013b, pp. 145–
169, e “A rua no Brasil em questão (etnográfica)”, Anuário Antropológico/2012, 38 (2), 2013c, 99–129. 

4 Cf. Henri Lefebvre, Le droit à la ville, [1968] 2009, p. 86. 
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(dependendo da perspectiva metodológica) das disparidades sociais nas metrópoles 

latino-americanas, no contexto de globalização econômica que se agudiza de modo 

sui generis a partir da década de 1990? 

O objetivo deste estudo é enfrentar o problema por meio de respostas a duas 

perguntas: Como e por que o modo como espaços públicos centrais latino-americanos 

são socialmente produzidos interfere nas transformações e/ou continuidades do 

conjunto de disparidades sociais que caracterizam as metrópoles da região nos 

últimos 25 anos5? E a perspectiva metodológica é específica, por referência àquelas 

que subjazem à bibliografia investigada. Inspirando-me em uma determinada 

convergência entre orientações dialéticas e fenomenológicas acerca lugar do 

conhecimento de senso comum na vida cotidiana e na História6, sensibilizo-me para a 

possibilidade de que seja, entre outros, através daquilo que chamo de uso corporal de 

lugares públicos como as praças-sede de catedrais latino-americanas no período 

comercial, que as grandes cidades atuais da região são produzidas como socialmente 

desiguais. 

Refiro-me a uso corporal de lugares públicos dialogando, de um lado, com o 

método dialético com o qual Lefebvre apreendeu sociologicamente “a produção do 

espaço” nos anos 1970. Meu pressuposto é de que “cada corpo vivente é um espaço 

e tem seu espaço: ele ali se produz e o produz”7. Assim, é pela mediação do corpo 

que os “’sujeitos’ membros de grupos sociais” percebem sensorialmente o espaço 

(através dos membros, órgãos sensoriais, gestos) e o vivem simbolicamente (via 

imagens e símbolos), em meio ao vigor das concepções racionais (de cunho científico-

ideológico, no capitalismo do século XX) que o impregnam8. Considero, ademais, que 

o espaço (social) é um produto social que interfere na prática social (“as relações 

sociais só têm existência real no e pelo espaço”9) através, entre outros, justamente do 

uso – impregnado da dialética ferrenha entre “apropriação” e “propriedade”, no mundo 

capitalista10. Mas é um uso que os seres humanos fazem corporalmente de lugares, 

“níve[is] do espaço social” discerníveis através de “palavras do discurso cotidiano”. 

Ora, estas correspondem precisamente a um “uso do espaço", uma prática espacial 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 A referência temporal corresponde ao momento final de elaboração de ambos os textos mencionados 

na primeira nota de rodapé: 2015. 
6 Cf. José de S. Martins, A Sociabilidade do Homem Simples, 2008a, p. 53.  
7 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, p. 199, grifos no original. 
8 Idem, pp. 48-49.  
9 Idem, p. 465.  
10 Cf. a respeito Fraya Frehse, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e São Paulo”, 

em Fortuna e Leite (orgs.), Diálogos Urbanos: Territórios, culturas, patrimónios, 2013a, p. 133.  
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que tais palavras dizem e compõem11. De fato, a prática social é “prática espacial”, a 

que corresponde um “uso do espaço” pela mediação do corpo, tendo-se em conta que 

“a prática social assumida globalmente supõe um uso do corpo: o emprego das mãos, 

dos membros, dos órgãos sensoriais, os gestos do trabalho e os das atividades 

externas ao trabalho”12.  

Como essa perspectiva acarreta, por referência ao uso de lugares públicos 

pela mediação do corpo, buscar analiticamente as regularidades simbólicas de 

conduta corporal na interação social dos pedestres ali, e esse é um tema inexplorado 

por Lefebvre, dialogo, de outro lado, com a fenomenologia de Erving Goffman relativa 

ao “idioma corporal” dos indivíduos nas situações de copresença física com 

terceiros 13 . Esse é um discurso convencional e normatizado, prenhe de signos 

relativos tanto à aparência física dos indivíduos quanto a seus “atos pessoais” – 

vestimenta, porte, movimento e posição, gestos, posturas, ornamentos faciais e 

expressão emocional –, nos ambientes espaciais onde a interação social ocorre. 

Recorrendo, nos limites deste estudo, a dados etnográficos relativos em 

particular à praça-sede da catedral católica de São Paulo das segundas e sextas-

feiras comerciais e úteis de 2013, o objetivo específico aqui é responder o seguinte 

duplo questionamento, através do peculiar prisma dialético-fenomenológico que acabo 

de esboçar: Como e por que o uso que os pedestres fizeram corporalmente desse 

lugar público naquele ano pode interferir na (re)produção da desigualdade social na 

São Paulo desta segunda década de século XXI? À diferença de abordagens 

interessadas em como e por que desigualdades interferem nas expressões espaciais 

de diferenciação, nos espaços públicos14, adoto a via contrária: como e por que o uso 

corporal dos lugares públicos contribuem para a desigualdade. O que me aproxima de 

um estudo recente sobre as consequências socialmente excludentes de rotinas 

cotidianas mais ou menos “fluidas” em Berlim15; só que o objeto investigativo e a 

perspectiva metodológica são outros. 

No que se refere à questão do como, espero evidenciar quanto a perpetuação 

da desigualdade social em São Paulo deve também a duas formas de desigualdade à 

primeira vista insignificantes, pois que (re)produzidas na vida cotidiana dos pedestres 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Idem, pp.108, 23–24.  
12 Idem, pp. 23-24.  
13 Cf. Erving Goffman, Behavior in Public Places, 1963a, pp. 33-34, 17.  
14 Cf., para uma revisão de conjunto Harding e Blokland, op. cit., pp. 192-216. 
15 Cf. Talja Blokland, Carlotta Guiustozzi, Daniela Krüger e Hannah Schilling, Creating the Unequal City: 

The Exclusionary Consequences of Everyday Routines in Berlin, 2015. 
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em lugares públicos como a Praça da Sé. São assimetrias de posicionamento social 

que, do ponto de vista empírico, se revelam implícitas, de um lado, nos padrões de 

comportamento corporal e, de outro, nas classificações morais dos pedestres desse 

logradouro. Já a razão de tais disparidades se encontra na densidade temporal 

acentuada das regras de conduta implícitas no uso corporal de ruas e praças centrais 

de São Paulo. Apoiando-me na reflexão lefebvriana sobre as relações entre repetições 

cíclicas e lineares de ocorrências que moldam ritmos e, assim, o tempo (duração)16, 

argumento que tais padrões se vinculam temporalmente aos primórdios da São Paulo 

pós-escravista, no final do século XIX. 

No intuito de demonstrar o duplo argumento, são três as etapas a percorrer. 

Primeiramente, situarei a minha abordagem na linhagem de contribuições que 

pesquisadores conceitualmente tributários das ciências sociais têm produzido acerca 

do papel do espaço na (re)produção da desigualdade social na América Latina urbana 

do presente de economia globalizada - o qual, para fins heurísticos, se iniciará aqui na 

década de 1990. Como a bibliografia é bastante extensa, levo em conta que a dupla 

questão teórica do como e do porquê das relações entre desigualdade social e cidade 

pela mediação do espaço se deixa operacionalizar em três perguntas específicas que, 

articuláveis em termos lógicos, permitem ordenar de modo sintético o debate: Quais 

as principais formas de desigualdade social que animam a discussão? E quais são 

respectivamente, aos olhos dos autores, as expressões espaciais e razões (causas, 

determinações, dependendo da orientação teórica) dessas formas de desigualdade? 

Responder tais questões deixará entrever o caráter inusitado da conexão que 

aqui proponho, entre padrões de uso corporal dos lugares públicos e espaços públicos 

urbanos. Na sequência, há como submeter as três perguntas ao material etnográfico 

coletado na Praça da Sé paulistana em 2013. Exporei as evidências que regras de 

comportamento corporal, de interação social e o imaginário dos não-transeuntes do 

logradouro relativo tanto a esse lugar público quanto a outros não-transeuntes dali 

carregam acerca respectivamente das formas de desigualdade social entre os 

pedestres do logradouro, de suas expressões espaciais e razões. 

Assim será possível, na conclusão, sintetizar a peculiaridade epistemológica 

dos resultados interpretativos sobre o logradouro paulistano por referência ao debate 

sobre a dimensão espacial da desigualdade social nas metrópoles latino-americanas. 

O que evidenciará possibilidades outras de diálogo. Virá à tona uma afinidade 

insuspeitada da abordagem com reflexões de natureza mais conceitual sobre a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Cf. Henri Lefebvre, Éléments de rythmanalyse, 1992, pp. 16-17. 
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desigualdade social na América Latina que vêm sendo conduzidas por teóricos sociais 

– e emergirá, de outro lado, uma diferença significativa, que brota justamente do cerne 

da afinidade em questão. 

 

Desigualdades, seus espaços e razões na América Latina urbana das ciências 

sociais 

 

A preocupação com o papel do espaço na perpetuação da desigualdade social 

nas grandes cidades se confunde com os primórdios da própria sociologia. Basta 

relembrar a vívida descrição que Friedrich Engels17 fez da distribuição social das 

moradias na Manchester da década de 1840, atribuindo a origem da penúria do 

operariado à indústria. E tampouco há como obliterar a conceituação pioneira de 

Robert Park18 sobre o protagonismo que a “segregação populacional”, os meios de 

transporte e de comunicação exerceriam no estabelecimento de distâncias de 

natureza não apenas física, mas “sentimental” entre as coletividades humanas, nesse 

“habitat natural do homem civilizado” que seria a cidade; isso embora a “segregação 

do pobre, do viciado, do criminoso e das pessoas excepcionais em geral” também 

gozasse de uma “importância especial” em tais distâncias. 

Assumidas como contrapontos, ambas as referências evidenciam ao menos 

uma especificidade epistemológica do debate sobre o tema, por referência às cidades 

da América Latina a partir dos anos 1990. À diferença de autores como Engels e Park, 

os pesquisadores envolvidos nessa discussão questionam de modo explícito a 

interferência do espaço na produção e/ou reprodução das assimetrias de 

posicionamento social ali19. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Cf. Friedrich Engels, “Die Lage der arbeitenden Klasse in England [1845]”, em Marx e Engels, Marx-

Engels–Werke, vol. 2, 1972, pp. 276, 186.  
18 Cf. Robert E. Park, “The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban 

Environment [1925]”, em Park e Burgess (orgs.), The City [1925] 1967, pp. 10, 2, 43.  
19 Cf., entre outros, Teresa P. do R. Caldeira, Cidade de Muros, 2000, p. 12; Eduardo Marques e Haroldo 

Torres, “Introdução”, em Marques e Torres (orgs.), São Paulo: Segregação, Pobreza e Desigualdades 
Sociais, p. 11; Haroldo Torres, Sanda Gomes, Eduardo Marques e Maria P. Ferreira, “The Spatial 
Dimension of Urban Poverty”, 2005, p. 1; Cecilia Craiola e Miguel Lacabana, Pobreza, Nueva Pobreza y 
Exclusión Social, 2005, p. 17; Emilio Duhau e Angela Giglia, Las Reglas del Desorden, 2008, p. 13; 
Patricia Ramírez Kuri e Alicia Ziccardi, “Pobreza urbana, desigualdad y exclusion social en la ciudad del 
siglo XXI. Una introducción”, em Cordera, Ramírez Kuri, e Ziccardi (orgs.), Pobreza, Desigualdad y 
Exclusión Social en la Ciudad del Siglo XXI, 2008, p. 23; Carlos Hugo Fidel, Raul Di Tomaso e Cristina 
Farias, Territorio, Condiciones de Vida y Exclusión: El Partido de Quilmes, Província de Buenos Aires, 
Argentina, 2008, p. 55); Alicia Ziccardi, “Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI”, em 
Ziccardi (org.), Procesos de Urbanización de la Pobreza y Nuevas Formas de Exclusión Social, 2008a, 
p. 11; Bryan R. Roberts e Robert H. Wilson (orgs.), Urban Segregation and Governance in the 
Americas, New York, Palgrave Macmillan, 2009, p. 3; Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima (FUNDASAL) & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) El Salvador, 
Escenarios de Vida desde la Exclusión Urbana: Una Mirada al Hábitat Popular de 32 Ciudades de El 
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Decerto tal tendência investigativa não nasce no cenário acadêmico latino-

americano, nem emerge apenas no final do século XX. Um marco historicamente 

inaugural é a reflexão lefebvriana sobre o papel mediador de tempo e espaço na 

(re)produção da vida cotidiana no mundo moderno, em particular na cidade – até que 

o espaço, ou melhor, sua produção, merecesse destaque especial20. Não obstante, foi 

sobretudo pela pena de terceiros que tiveram contato com as publicações de Lefebvre 

a partir do fim dos anos 1960, que o problema frutificou em estudos urbanos que, por 

sua vez, influenciaram significativamente a discussão na América Latina. Penso, por 

exemplo, no jovem Manuel Castells21, que conviveu com Lefebvre em Nanterre nos 

anos 1960 e cujo estudo sobre a “questão urbana” impactou de modo decisivo na 

abordagem pioneira (e prestigiosa, no debate sobre a América Latina urbana) de Lúcio 

Kowarick acerca da “espoliação urbana” na São Paulo dos anos 197022. Mas vale 

mencionar também Edward Soja23, um dos raros a explicitar o quanto o seu “spatial 

turn” deve a Lefebvre, e cuja abordagem transparece, entre outros, na explicitação 

precursora (e também de influência no debate posterior) de Teresa Caldeira sobre a 

questão teórica que aqui interessa24. 

De todo modo, o instigante para os fins deste estudo é justamente que as 

respostas recentes na América Latina urbana ressaltam o papel do espaço na 

(re)produção da desigualdade social ali. A postura não se confunde com qualquer 

determinismo espacial, crença numa causalidade direta entre características do 

espaço físico e aquelas da vida social. Embora apenas raramente explicitem as 

concepções de espaço com que trabalham 25 , as abordagens sugerem autores 

especialmente sensíveis à dimensão social da noção, ou seja, a sua natureza 

socialmente construída/produzida (dependendo do respectivo marco teórico), em 

conformidade com as principais vertentes interpretativas das ciências sociais acerca 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Salvador, 2009, p. 15; José de S. Martins, A Política do Brasil Lúmpen e Místico, 2011, p. 13; Flávio 
Villaça, “São Paulo: Segregação urbana e desigualdade”, Estudos Avançados, 25 (71), 2011, p. 37; e 
Ramiro Segura, “El espacio urbano y la (re)producción de desigualdades sociales. Desacoples entre 
distribución del ingreso y patrones de urbanización en ciudades latinoamericanas”, desiguALdades.net 
Working Paper Series, 65, 2014, p. 2.  

20 Cf. por exemplo de Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 1, [1947] 1958, Du rural à 
l’urbain, [1970] 2001a, e op. cit., [1974] 2000.  

21 Cf. Manuel Castells, A Questão Urbana, [1972] 2000.  
22 Cf. Lúcio Kowarick, A Espoliação Urbana, 1979. 
23 Cf. Edward Soja, Postmodern Geographies, 1989.  
24 Cf. Caldeira, op. cit., 2000.  
25 Cf. nesse sentido, por exemplo, Eduardo Marques, “Elementos conceituais da segregação, da pobreza 

urbana e da ação do Estado”, em Marques e Torres (orgs.), São Paulo: Segregação, Pobreza e 
Desigualdade Social, 2005, p. 37; e Segura, “El espacio urbano y la (re)producción de desigualdades 
sociales”, p. 3. 



 341 

do espaço como objeto de conhecimento26. Uma evidência é o enfoque comum em 

estruturas e processos sociais relativos à distribuição física de grupos sociais no 

espaço urbano latino-americano. 

E assim chego ao cerne da discussão que aqui interessa aprofundar, sobre 

como e por que o espaço interfere na (re)produção da desigualdade social nas 

cidades da região nos últimos 25 anos. Conforme anunciado anteriormente, a 

bibliografia deixa-se ordenar em torno de três questões definidas: quais as formas de 

desigualdade social que se (re)produzem no espaço (urbano); de que modo o fazem e 

por quê. 

Quanto às formas, os estudos associam o fenômeno ao acesso assimétrico a 

bens materiais e/ou bens imateriais socialmente valorizados. Os primeiros se insinuam 

em referências à terra, à propriedade27, à moradia e aos serviços ou infraestrutura 

urbanos28 , e mais raramente à renda29. Já o elenco de bens imateriais é mais 

abrangente, anunciando-se tanto em alusões a desigualdades econômicas, de 

oportunidades e de classe, ou a disparidades de oportunidades de inclusão das 

pessoas nos processos econômicos30, quanto em referências às “condições de vida” 

em e entre espaços da cidade, e ao “empoderamento” dos respectivos grupos sociais 

ali31. Outras menções remetem ao mercado de trabalho, às políticas públicas e ao 

contato entre grupos sociais variados32, mas também a trabalho, crédito, serviços 

sociais, justiça e instrução, ou ao próprio espaço urbano33. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Cf. Fraya Frehse, “O espaço na vida social: uma introdução”, Estudos Avançados, 27 (79), 2013d, pp. 

69-74.  
27 Cf. por exemplo de Raquel Rolnik “Territorial Exclusion and Violence: The Case of São Paulo, Brazil”, 

1999, Guerra dos Lugares, 2015; Luiz C. de Q. Ribeiro, “Segregação, acumulação urbana e poder na 
metrópole do Rio de Janeiro”. Cadernos IPPUR 15-16 (2/1), 2001/2002, pp. 79-103; Luciana C. do 
Lago, “A lógica segregadora na metrópole brasileira: novas teses sobre antigos processos”, Cadernos 
IPPUR, 15-16 (2/1), 2001/2002, pp. 155-176; de José de S. Martins “A economia oculta da favela”, O 
São Paulo, 53 (2.692), 2008e, p. A2, e op. cit., 2011; Pablo Ciccolella e Luis Baer, “Buenos Aires tras la 
crisis ¿Hacia una metrópoli más integradora o más excluyente?”, em Cicolella (org.), Metrópolis 
Latinoamericanas: Más allá de la globalización, 2011, pp. 213-245. 

28 Cf. Lago, “A lógica segregadora na metrópole brasileira”, p. 157; Ciccolella e Baer, “Buenos Aires tras la 
crisis”, p. 232. 

29 Cf. Lago, “A lógica segregadora na metrópole brasileira”, p. 156. 
30 Cf. respectivamente Emilio Duhau e Angela Giglia, “El espacio público en la ciudad de México. De las 

teorías a las prácticas’”, em Garza e Schteingart (orgs.), Desarrollo Urbano y Regional, 2010, p. 404); 
José de S. Martins, Exclusão Social e a Nova Desigualdade, 1997b, pp. 20-21; e Raquel Raichelis, 
“Gestão pública e a questão social na grande cidade”, Lua Nova, 69, 2006, p. 16. 

31  Cf. respectivamente Lúcioi Kowarick, Escritos Urbanos, 2000, p. 81, Luiz Cesar de Q. Ribeiro, 
“Segregação, acumulação urbana e poder na metrópole do Rio de Janeiro”, Cadernos IPPUR 15-16 
(2/1), 2001/2002, p. 80; Luiz Cesar de Q. e Orlando A. dos Santos Jr., “Democracia e segregação 
urbana: reflexões sobre a relação entre cidade e cidadania na sociedade brasileira”, Revista EURE, 29 
(88), 2003, pp. 79-85. 

32 Cf. Rubén Kaztman, “Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos”, Revista 
da Cepal, 75, 2001, p. 172; Marques, “Elementos conceituais da segregação, da pobreza urbana e da 
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Daí que os protagonistas de todas essas desigualdades sejam “pobres”, 

“camadas populares”, “comunidades de baixa renda”, tipos não raro contrapostos a 

“ricos”, “classes médias”, “elites” 34 . São categorias que acentuam justamente a 

dimensão material da desigualdade social, embora haja quem já há tempos aponte 

para a abrangência das privações imateriais que a pobreza oculta35. 

Sem desmerecer essas sutilezas analíticas todas, importa aqui que elas 

apontam para uma forma definida de desigualdade social: aquela referente ao acesso 

a bens materiais e, sobretudo, imateriais que as cidades latino-americanas viabilizam 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ação do Estado”, 2005, p. 42. No caso das políticas públicas, as disparidades de acesso costumam ser 
associadas à noção de vulnerabilidade de ativos e, no caso do mercado de trabalho, à estrutura de 
oportunidades. Cf., respectivamente, Caroline Moser, “The Asset Vulnerability Framework: Reassessing 
Urban Poverty Reduction Strategies”, World Development, 26 (1), 1998, pp. 1-19; Rubén Kaztman, 
Activos y Estruturas de Oportunidades, 1999 e, para uma síntese do debate, Marques, “Elementos 
conceituais da segregação, da pobreza urbana e da ação do Estado”, 2005, pp. 41-43. 

33 Cf. respectivamente Ziccardi, “Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI”, 2008a, p. 13; e 
Segura, “El espacio urbano y la (re)producción de desigualdades sociales”, p. 14. 

34 Cf., entre outros, de José de S. Martins op. cit., 1997b, “Depoimento [Subúrbio e periferia, antinomias 
do urbano]”, Espaço & Debates, 42, 2001, pp. 75-84, A Sociedade Vista do Abismo, 2002, “A economia 
oculta da favela”, O São Paulo, 53 (2.692), 2008e, p. A2, e A Política do Brasil Lúmpen e Místico, 2011; 
de Flávio Villaça Espaço Intra-Urbano no Brasil, 1998, e op. cit., 2011; de Katzman, op. cit., 1999, e op. 
cit., 2001; de Lúcio Kowarick op. cit., 2000, e Viver em Risco, 2009; de Luiz Cesar de Q. Ribeiro 
“Cidade desigual ou cidade partida? Tendências da metrópole do Rio de Janeiro” em Ribeiro (org.), O 
Futuro das Metrópoles: Desigualdades e governabilidade, 2000a, pp. 63-98, e “A cidade, as classes e a 
política: uma nova questão urbana brasileira?”, em Oliveira (org.), Cidade: História e Desafios, 2002, pp. 
84-105; Caldeira, op. cit., 2000; Caroline Moser e Cathy Mcllwaine, Urban Poor Perceptions of Violence 
and Exclusion in Colombia, 2000; Luiz Cesar de Q. Ribeiro e Luciana C. do Lago, “A oposição favela-
bairro no espaço social do Rio de Janeiro”, São Paulo em Perspectiva, 15 (1), 2001, pp. 144-154; 
Manuel M. Marzal, “El catolicismo de ‘La cultura de la pobreza’”, Anthropologica, 19 (19), 2001, pp. 53-
75; Vera da S. Telles, Pobreza e Cidadania, 2001; Inaiá M. M. de Carvalho, Paulo H. de Almeida e José 
S. G. de Azevedo, “Dinâmica metropolitana e estrutura social em Salvador”, Tempo Social, 13 (2), 2001, 
pp. 89-114; Lago, ““A lógica segregadora na metrópole brasileira”, 2001/2002; Alzaíza Sposati, Haroldo 
Torres, Suzana Pasternak, Flavio Villaça, Lúcio Kowarick e Silvia Schor, “A pesquisa sobre segregação: 
conceitos, métodos e medições”, Espaço & Debates, 24 (45) 2004, pp. 87-109; Eduardo Marques e 
Haroldo Torres (orgs.), São Paulo: Segregação, Pobreza e Desigualdades Sociais, 2005b; Cariola e 
Lacabana, op. cit.; Raichelis, “Gestão pública e a questão social na grande cidade”, 2006; Ana Clara T. 
Ribeiro, “Presenças recusadas: territórios populares em metrópoles brasileiras”, em Nunes (org.), 
Sociologia de Capitais Brasileiras, 2006, pp. 11-33; Consuelo U. Mallarino e Camila P. Pérez, “La 
ciudad vivida: movilidad espacial y representacioones sobre la estratificación social en Bogotá”, 
Universitas Humanística, 62, 2006, pp. 169-203; Antonia dos S. Garcia, Desigualdades Raciais e 
Segregação Urbana em Antigas Capitais: Salvador, Cidade d’Oxum e Rio de Janeiro, Cidade de Ogum, 
2006; Luiz Cesar de Q. Ribeiro e Orlando A. dos Santos Jr. (orgs.), As Metrópoles e a Questão Social 
Brasileira, 2007; Maria Isabel C. Quintanilla, Paradojas de la Cultura de Consumo en una Cultura de 
Pobreza: Construcción de la identidad en la ciudad de La Paz, Bolivia, a principios del siglo XXI, 2007; 
Cordera, Ramírez Kuri e Ziccardi, op. cit.; de Duhau e Giglia op. cit., 2008, e op. cit., 2010; Fidel, 
Tomaso e Farias, op. cit.; Ziccardi, Procesos de Urbanización de la Pobreza y Nuevas Formas de 
Exclusión Social, 2008b; Maria del C. Zabala Argüelles, Jefatura Femenina de Hogar, Pobreza Urbana y 
Exclusión Social: Una perspectiva desde la subjetividad en el contexto cubano, 2009; Roberts e Wilson, 
op. cit., Fundasal e Pnud, op. cit., 2009; Marín Benavides, Vanessa Ríos, Inés O. Rodríguez e Rómulo 
Zuñiga, Ser Jóven y Excluído Es Algo Relativo: Dimensiones cuantitativas y cualitativas de la 
heterogeneidad de los jóvenes pobres urbanos peruanos, 2010; de Eduardo Marques Redes Sociais, 
Segregação e Pobreza, 2010, e “Estrutura social e segregação em SP: Transformações na década de 
2000”, Dados, 57 (3), 2014, pp. 675-710; Salomón G. Arellano, Ciudad Desigual, 2011; e Segura, “El 
espacio urbano y la (re)producción de desigualdades sociales”.  

35 Cf. Martins, op. cit., 1997b, p. 18, e, na chave interpretativa dos diferenciais de acesso, Marques, 
“Elementos conceituais da segregação, da pobreza urbana e da ação do Estado”, 2005, p. 47. 
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para grupos sociais que residem em determinados espaços, e não em outros. Tal 

modalidade de assimetria se distancia significativamente das duas formas que, como 

veremos adiante, os padrões de uso corporal da Praça da Sé paulistana evidenciam. 

Mas ela me aproxima da questão de como essas desigualdades de acesso se 

expressam espacialmente. 

Frisando a relevância interpretativa do espaço, alguns autores referenciam 

notadamente desigualdades “socioespaciais” - ou afins36. Fazem assim par com os 

incontáveis estudos que, por referência à América Latina urbana dos últimos 25 anos, 

associam a constituição e/ou perpetuação das desigualdades de acesso a periferias, 

favelas, villas miseria, callampas, colonias populares e/ou cortiços. Já quando o 

assunto são as lógicas de distribuição espacial de grupos sociais nas cidades, o 

empenho investigativo tem se dirigido, de um lado, aos padrões de localização 

residencial dos diferentes segmentos sociais e, de outro, à segregação, a sua variante 

“autossegregação” ou à chamada gentrificação. Enfim, proliferam reflexões sobre a 

vinculação de todos esses fenômenos com a desigualdade social e/ou a pobreza – 

muitas vezes inclusive com base em variações classificatórias mais ou menos 

controversas da própria noção de pobreza37. 

 Escaparia aos propósitos deste estudo aprofundar-se nas diferentes vertentes 

interpretativas relacionadas a tais temas – e seus vínculos38. Todas essas diferenças 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36  Cf. de Luiz Cesar de Q. Ribeiro (org.), O Futuro das Metrópoles: Desigualdades e governabilidade, 

2000b, e “A cidade, as classes e a política: uma nova questão urbana brasileira?”, 2002; Arellano, op. 
cit.; Concepción A. Rosas (org.), Fragmentación y Segregación Socioterritorial en México y Chile, 2012; 
Segura, “El espacio urbano y la (re)producción de desigualdades sociales”, p. 3.  

37 Convém lembrar que, nos anos 1950 e 1960, se discutia bastante em termos de cultura da pobreza; 
entre as décadas de 1960 e 1970, de marginalidade social; a partir dos anos 1980, sobretudo com base 
em exclusão social e, a partir dos anos 2000, também em vulnerabilidade social - categorias cujo 
conteúdo ideológico os respectivos autores nem sempre estranham. Para revisões bibliográficas sobre 
periferias e segregação cf., entre outros, Espaço & Debates – Segregações Urbanas, 24 (45), 2004, pp. 
1-136; Marques, “Elementos conceituais da segregação, da pobreza urbana e da ação do Estado”, 
2005, pp. 21-44; Ziccardi, op. cit., 2008b; Lúcia M. M. Bógus, “Segregações urbanas”, em Fortuna e 
Leite (orgs.), Plural de Cidade: Novos léxicos urbanos, 2009, pp. 115-126; Segura, “El espacio urbano y 
la (re)producción de desigualdades sociales”. Sobre favelas cf. Lícia do P. Valladares, A Invenção da 
Favela, 2005. Sobre gentrificação, cf. Cathérine Bidou-Zahariasen (org.), De Volta à Cidade, [2003] 
2006, Daniel Hiernaux-Nicolas, “A reapropriação de bairros da Cidade do México pelas classes médias: 
em direção a uma gentrificação?”, em Bidou-Zachariasen (org.), De Volta à Cidade, [2003] 2006 pp. 
229-264; Silvana Rubino, “Enobrecimento urbano”, em Fortuna e Leite (orgs.), Plural de Cidade: Novos 
léxicos urbanos, 2009, pp. 25-40; Martín M. Checa-Artasu, “Gentrificación y cultura: alguna reflexiones”, 
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 16 (914), 2011, disponível em 
<www.ub.edu/geocrit/b3w-914.htm>, acesso em 18.05.2015. Para uma crítica sociológica dos 
conteúdos teóricos e ideológicos da noção de marginalidade social por referência ao mundo urbano, cf. 
Marialice M. Foracchi, A Participação Social dos Excluídos, [1972] 1982; Vilmar Faria, “Pobreza urbana, 
sistema urbano e marginalidade (Críticas, sugestões e um projeto de pesquisa)”, Estudos Cebrap, 9, 
1974, pp. 129-151; Maria Célia Paoli, Desenvolvimento e Marginalidade, 1974; Lúcio Kowarick, 
Capitalismo e Marginalidade na América Latina, 1975; Sobre o conteúdo ideológico da noção de 
exclusão, cf. de Martins op. cit., 1997b, pp. 25-38, e 2002, pp. 25-47. 

38 Cf. a respeito, entre outros, Marques, “Elementos conceituais da segregação, da pobreza urbana e da 
ação do Estado”, 2005, pp. 33-35, 38-44. 
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se relativizam bastante sob o ângulo do uso corporal de lugares públicos como a 

praça-sede da catedral metropolitana de São Paulo. Viram expressões espaciais 

diversas de um amplo senso comum acadêmico sobre o papel que usos habitacionais 

de lugares exercem na produção e/ou reprodução de desigualdades de acesso na 

América Latina urbana dos últimos 25 anos. 

Associo usos de lugares a comportamentos corporais e formas de 

sociabilidade, ou à conjunção padronizada de ambos em atividades sociais como, por 

exemplo, comerciar, mendigar, jogar, morar, etc. na rua39. Já o habitar refere-se ao 

“fato antropológico” de os seres humanos se fixarem no solo, se enraizarem, ali 

viverem de modo regular; um fenômeno que, por ser inerente ao ser humano, é 

prenhe de coerência e conflito – e história40. De fato, o habitar se constitui em primeira 

instância de bens móveis e imóveis, produtos da atividade prática humana; e os 

modos de habitar se exprimem tanto na linguagem quanto “objetivamente”, isto é, em 

conjuntos de obras, produtos, coisas constituintes de um “sistema parcial: a casa, a 

cidade, a conturbação [l’agglomération]”41. 

Ora, será que não é em última instância esse tipo de atividade social que se 

oculta na variedade de estudos que tematizam a desigualdade social nas cidades 

latino-americanas por referência a tipos de moradia42; à visão de mundo e aos modos 

de vida (doméstica) dos respectivos moradores 43 ; à estrutura socioespacial das 

localizações residenciais ali;44 enfim, a características sociais e redes sociais em 

vizinhanças pobres45? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Cf. Fraya Frehse, “Usos da rua”, em Fortuna e Leite (orgs.), Plural de Cidade: Novos léxicos urbanos, 

2009, pp. 153-154.  
40 Cf. Henri Lefebvre, “Préface”, em Raymond, Haumont, Dezès e Haumont, L’habitat pavillonnaire, [1966] 

2001, pp. 9-12. 
41 Idem, p. 12. 
42  Cf. Martins, op. cit., 1997b, p. 34; e de Teresa P. do R. Caldeira “Enclaves fortificados: a nova 

segregação urbana”, Novos Estudos, 47, 1997, pp. 155-176, e op. cit., 2000.  
43 Cf. Mercedes G. de la Rocha, The Resources of Poverty: Women and Survival in a Mexican City, 1994; 

de Lúcio Kowarick respectivamente op. cit., 2000, “Viver em risco: sobre a vulnerabilidade no Brasil 
urbano”, Novos Estudos, 63, 2002, pp. 9-30, op. cit., 2009, “O centro e seus cortiços: dinâmicas 
socioeconômicas, pobreza e política”, em Kowarick e Marques (orgs.), São Paulo: Novos Percursos e 
Atores, 2011, pp. 79-103; Caldeira, op. cit., 2000; Moser e McIlwaine, op. cit.; Cariola e Lacabana, op. 
cit.; Silvana Rubino, “Os dois lados da linha do trem: história urbana e intervenções contemporâneas 
em Campinas”, em Frúgoli Jr., Peixoto e Andrade (orgs.), A Cidade e Seus Agentes, 2006, pp. 68-97; 
Mallarino e Pérez, “La ciudad vivida”; Garcia, op. cit.; Quintanilla, op. cit.; Rolando Cordera, Patricia 
Ramírez Kuri e Alicia Ziccardi (orgs.), Pobreza, Desigualdad y Exclusión Social en la Ciudad del Siglo 
XXI, 2008; Fidel, Tomaso e Farias, op. cit.; Duhau e Giglia, op. cit., 2008; Ziccardi, op. cit., 2008b; 
Roberts e Wilson, op. cit., Fundasal e Pnud, op. cit., 2009.  

44 Cf. de Villaça, op. cit., 1998, e “São Paulo”, 2011; de Martha Schteingart Poverty and Social Policies in 
the United States of America an Mexico: The Cases of Washington D.C. and Mexico City, 1998, e 
“División social del espacio y segregación en la ciudad de México. Continuidad y cambios en las últimas 
décadas”, em Garza e Schteingart (orgs.), Desarrollo Urbano y Regional, 2010, pp. 345-387; de Ribeiro 
“Cidade desigual ou cidade partida?”, 2000a, “Segregação, acumulação urbana e poder na metrópole 
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Como aqui privilegio o uso corporal de lugares públicos, é inevitável certa 

sensação de solidão... E emerge a questão: será que outros usos e lugares de análise 

não ofereceriam respostas interpretativas alternativas sobre as formas e razões de 

(re)produção da desigualdade, para além da lógica de (autos)segregação residencial? 

Os estudos bem demonstram o caráter inconteste dos vínculos entre segregação 

residencial, desigualdade social e pobreza urbana – não raro assumindo tais relações 

como problema investigativo principal46. Mas será esse o único nexo possível, quando 

o que se busca é compreender o papel do espaço na (re)produção da desigualdade 

social no mundo urbano latino-americano do presente? O volume arrebatador de 

trabalhos sobre essa linha investigativa sugere que sim. Convém entretanto relembrar, 

com Lefebvre47, que qualquer tentativa de definir o humano exclusivamente pela 

dimensão do habitar não resiste ao pensamento crítico: afinal, “[a] moradia é um lugar 

aberto” à invenção e à descoberta. Se habitar é incontornável, a vida humana ali 

implícita envolve também outros usos e lugares. 

Não é o caso de retomar aqui o extenso rol de representações que as ciências 

sociais produziram ao longo de sua história sobre a relação metonímica entre lugares 

públicos como ruas e praças, e a cidade, na realidade social e cultural que adentrou o 

jargão dessas disciplinas como “modernidade” própria do século XIX 48 . Saliento 

apenas uma característica comum desse debate: a ênfase no fato de que, se as 

cidades engolfadas pelo capitalismo industrial internacional oitocentista se 

particularizam pelas possibilidades de intercâmbio social que oferecem, isso se dá 

graças à existência, ali, de espaços socialmente significados como sendo de “todos”: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

do Rio de Janeiro”, 2001/2002; Lago, “A lógica segregadora na metrópole brasileira”; Rosana 
Baeninger, “Redistribuição espacial da população e urbanização: mudanças e tendências recentes”, em 
Brandão, Gonçalves e Galvão (orgs.), Regiões e Cidades, Cidades nas Regiões, 2003, pp. 271-88; 
Sposati, Torres, Pasternak, Villaça, Kowarick, Schor, op. cit.; Torres, Gomes, Marques e Ferreira, “The 
Spatial Dimension of Urban Poverty”, 2005; Ribeiro e Santos Jr. op. cit., 2007; Camila Saraiva e 
Eduardo Marques, “Favelas e periferias nos anos 2000”, em Kowarick e Marques (orgs.), São Paulo: 
Novos Percursos e Atores, 2011, pp. 105-130; Arellano, op. cit.; Rosa Rubalcaya e Martha Schteingart, 
Ciudades Divididas: Desigualdad y segregación social en México, 2012; Segura, “El espacio urbano y la 
(re)producción de desigualdades sociales”; para uma síntese do debate no Brasil cf. Marques, 
“Elementos conceituais da segregação, da pobreza urbana e da ação do Estado”, 2005, pp. 25-26.  

45 Cf. Torres, Ferreira, Marques e Gomes, “The Spatial Dimension of Urban Poverty”, 2005; Saraiva e 
Marques, “Favelas e periferias nos anos 2000”, 2011; Sandra Gomes e Cláudio Amitrano, “Local de 
moradia na metrópole e vulnerablidade ao (emprego e) desemprego”, em Marques e Torres (orgs.), São 
Paulo: Segregação, Pobreza e Desigualdade Social, 2005, pp. 169-194; Ronaldo Almeida e Tiaraju 
D’Andrea, “Estrutura de oportunidades em uma favela de São Paulo”, em Marques e Torres (orgs.), São 
Paulo: Segregação, pobreza e desigualdade social, 2005, pp. 195-209; e de Marques, op. cit., 2010, e 
““Estrutura social e segregação em SP”, 2014.  

46  Cf., no Brasil, as principais linhas de pesquisa do Observatório das Metrópoles 
(http://www.observatoriodasmetropoles.net) e do Centro de Estudos da Metrópole do Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento (http://www.cebrap.org.br/v2/areas/view/41). 

47 Cf. Lefebvre, “Préface”, [1966] 2001, p. 10.  
48 Cf. Fraya Frehse Ô da Rua! O transeunte e o advento da modernidade em São Paulo, 2011a, pp. 25ss.  
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lugares públicos – que os autores não raro assumem como sinônimos da expressão 

“espaços públicos”. 

Entretanto, só encontrei um estudo sobre o contexto urbano latino-americano 

em que a desigualdade social é associada, em termos analíticos, a usos de lugares 

públicos urbanos. E isso na Cidade do México49. Mas são usos diversos dos que aqui 

interessam que vêm para o primeiro plano: aquilo que chamo de atividades sociais. Os 

autores associam “uso” e “interação social” nas ruas, praças e outros logradouros 

“juridicamente públicos” a “práticas” relativas à “compra de bens e serviços, recreação, 

trabalho, educação” e às “modalidades de mobilidade cotidiana associadas a todas e a 

cada uma dessas atividades”50. Estas (em especial atividades de consumo recreativo 

ou não – fazer compras, passear e ir ao cinema) se diferenciariam, na metrópole 

mexicana dos dias que correm, “segundo a estratificação social e espacial”: em suma, 

existiria “uma divisão social do espaço público” em conformidade com “o nível de 

recursos e a localização de tais lugares na cidade”. A “experiência cotidiana” não 

apenas da vida doméstica, mas também do espaço público variaria em dependência 

das diferenças culturais e étnicas, e das desigualdades econômicas e sociais: ruas e 

praças públicas seriam pouco atraentes para a população de rendas média e alta51. 

 A acepção de que usos dos lugares públicos urbanos correspondem a 

determinadas atividades sociais ali é de fato a mais comum, nas ciências sociais 

dedicadas ao tema dos usos de ruas e praças na América Latina urbana. É ampla a 

pletora de estudos acerca das dinâmicas socioeconômicas, políticas e culturais 

ligadas ao trabalho informal nas ruas, mas também ao dia a dia de mendigos, meninos 

e adultos que moram nas vias e logradouros públicos das grandes cidades da região. 

Isso sem falar da atuação política de movimentos sociais ali, mas também da 

mobilidade urbana, com todas as contradições que a circulação física entre os locais 

de moradia, trabalho e lazer acarreta para metrópoles onde as cifras multitudinárias 

concernem não apenas à população, mas ao número de automóveis. Transcenderia 

os limites deste estudo adentrar esse extenso repertório bibliográfico52, pois ele não 

enfrenta explicitamente a questão da dimensão espacial de pobreza e desigualdade 

social nas respectivas metrópoles. É verdade que um tema caro a essa literatura são 

os conflitos mais ou menos cotidianos e violentos implícitos em tais atividades, e que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Cf. Duhau e Giglia, “El espacio público en la ciudad de México”, 2010.  
50 Idem, p. 395.  
51 Idem, pp. 404-408.  
52 No que se refere às conceituações dos usos da rua no Brasil, cf. Frehse, “A rua no Brasil em questão 

(etnográfica)”, 2013c, pp. 102-105. 
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muito devem a disparidades de posicionamento social: tensões com a polícia e entre 

pares, no caso do comércio de rua; com as instituições, no caso de quem mora nas 

ruas; enfim, atos de contestação política informal aos agentes de operações 

urbanísticas associadas à requalificação respectivos espaços públicos para os fins do 

capitalismo globalizado. No entanto, faltam reflexões específicas sobre o problema 

aqui em foco – mesmo quando a dimensão corporal dos usos das ruas e praças é 

contemplada53. 

Desse modo, desemboco na questão dos porquês de a desigualdade social no 

espaço urbano latino-americano se (re)produzir semeando pelo território periferias e 

centros históricos muito peculiares, favelas, condomínios fechados e cortiços, afora 

(autos)segregação e gentrificação. Há quem, como eu aqui, privilegie em suas 

respostas processos históricos de longa duração – embora incorporando na reflexão o 

desenvolvimento econômico contemporâneo do capitalismo que vem sendo 

sintetizado como globalização54. Porém mais usual, quando o assunto é história, é 

assumir como rupturas em relação ao passado os processos econômicos e políticos 

do fim do século XX: a globalização econômica e a reestruturação produtiva55; o 

chamado modelo neoliberal56.  

Já uma segunda vertente interpretativa associa a globalização à atuação de 

sujeitos específicos, ao articular desigualdades de acesso à segregação 

contemporânea: grupos sociais de maior renda monetária, mas também o poder 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Cf. nesse sentido em particular Simone Frangella, Corpos Urbanos Errantes, 2009, e Taniele Rui, Nas 

Tramas do Crack, 2015. Marcada em geral por essa dinâmica investigativa, a bibliografia latino-
americana vai ao encontro de uma tendência epistemológica comum nos atuais estudos urbanos 
internacionais: o entendimento de usos relativos aos espaços públicos urbanos como “expressões 
espaciais de diferenciação”, ou seja, do estabelecimento de limites intergrupais por critérios de gênero, 
de raça/etnicidade, de idade, sexualidade e classe social. Cf. a respeito Harding e Blokland, op. cit., 
2014, pp. 185-214. E isso embora haja quem preconize pensar diferença e desigualdade em conjunto: a 
perspectiva da interseccionalidade centra-se no quanto organização e classificação sociais se 
interceptam em sítios específicos, “para produzir formas de desigualdade social”. Cf. Fyona Anthias, 
“Social Stratification and Social Inequality: Models of Intersactionality and Identity”, em Devine, Savage 
Scott e Crompton (orgs.), Rethinking Class: Cultures, Identities & Lifestyle, 2005, p. 32; cf. também 
Harding e Blokland, op. cit., 2014, pp. 215-216. 

54 Cf, de Martins op. cit., 1997b, p. 20, “Depoimento”, 2001, p. 78, op. cit., pp. 9-11; Duhau e Giglia, op. 
cit., p. 16, “El espacio público en la ciudad de México”, 2010, p. 390, e de Daniel Hiernaux-Nicolas “A 
reapropriação de bairros da Cidade do México pelas classes médias”, [2003] 2006, p. 230, e “Die 
historischen Stadtzentren Lateinamerikas: Auf dem Weg zu einer kreolischen Gentrifizierung?”, em 
Huffschmid e Wildner (orgs.), Stadtforschung aus Lateinamerika, 2013, p. 379. 

55 Cf. Ribeiro, “Cidade desigual ou cidade partida?”, 2000a, p. 68; Lúcia M. M. Bógus e Suzana Taschner, 
“A cidade dos anéis: São Paulo”, em Ribeiro (org.), O Futuro das Metrópoles: Desigualdades e 
governabilidade, 2000, p. 248; Cariola e Lacabana, op. cit., p. 16; Alexander López, “Las dimensiones 
de la desigualdad en la ciudad global”, Politeia, 38 (34-35), 2005, p. 137. 

56 Cf. Raichelis, “Gestão pública e a questão social na grande cidade”, 2006, p. 19; Ramírez Kuri e 
Ziccardi, “Pobreza urbana, desigualdad y exclusion social en la ciudad del siglo XXI”, 2008, p. 29; 
Ziccardi, “Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI”, 2008a, p. 9. 
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público e o mercado imobiliário 57 . E um terceiro tipo de abordagem atribui a 

perpetuação da desigualdade social no espaço urbano à atuação de determinados 

sujeitos: agentes do Estado e grupos envolvidos com a produção imobiliária, o 

estabelecimento da infraestrutura e dos serviços urbanos58. Não obstante, tem sido 

possível também ressaltar o papel de fenômenos socioculturais definidos como o 

gênero, quando não de processos socioespaciais que, sob a rubrica de urbanização 

“arriscada”, se pautariam na atuação de empreendedores privados sob o abrigo da 

legislação urbana59. Enfim, há quem combine as chaves interpretativas acima: a 

globalização em conjunto com um desenvolvimento residencial e comercial 

condicionados pelo mercado; a influência da globalização em processos locais, lado a 

lado com a política neoliberal, o “padrão de urbanização excludente” e estratégias 

empresariais privatizantes do espaço urbano60. 

Rastreadas as principais vertentes investigativas dos modos e razões da 

(re)produção espacial da desigualdade social nas cidades latino-americanas dos 

últimos quase trinta anos, percebo um debate concentrado sobretudo nas estruturas e 

processos sociais que perpassam os usos habitacionais que grupos sociais fazem de 

lugares geográficos definidos dessas urbes. A forma privilegiada de desigualdade daí 

resultante diz respeito ao acesso a bens materiais e imateriais coletivos, 

historicamente próprios da cidade como forma de povoamento espacial e 

temporalmente específica. 

Já quando os usos que interessam impregnam, em termos peculiarmente 

lefebvrianos e goffmanianos, o espaço do corpos dos pedestres nos lugares públicos 

em torno das catedrais dos centros históricos latino-americanos, é de uso corporal 

desses logradouros que cabe falar. E são assimetrias ausentes do debate que se 

insinuam espacialmente, com determinações também inusitadas, de densidade 

temporal secular. 

 

Desigualdades seculares nos corpos dos pedestres da Praça da Sé paulistana  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Cf. respectivamente  Ribeiro, “Segregação, acumulação urbana e poder na metrópole do Rio de 

Janeiro”, 2001/2002, p. 80; e Lago, “A lógica segregadora na metrópole brasileira”, p. 157. 
58 Cf. Marques e Torres, “Introdução”, 2005a; e de Marques, op. cit., 2010, e Marques (org.), A Metrópole 

de São Paulo no Século XXI: Espaços, heterogeneidades e desigualdades, 2015. 
59 Cf. respectivamente Alberto D. Cimadamore e Antonio D. Cattani (orgs.), Producción de Pobreza y 

Desigualdad en América Latina, 2008; Zabala Argüelles, op. cit., 2009, p. 15; e de Rolnik ““Territorial 
Exclusion and Violence”, pp. 2-3, e op. cit., 2015, passim. 

60 Cf. respectivamente Roberts e Wilson, op. cit., 2009, p. 2; e Segura, . “El espacio urbano y la 
(re)producción de desigualdades sociales”, 2014, passim.  
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Considerando que, do ponto de vista metodológico, a noção de uso corporal 

dos lugares públicos tal como a defini no início deste estudo implica ter em conta 

respectivamente o modo como o espaço é percebido fisicamente e vivido 

simbolicamente em meio a representações racionais a seu respeito, cabe, a partir de 

agora, compartilhar anotações de meu caderno de campo relativas a cada um desses 

“momentos” lefebvrianos do espaço. Trata-se de alusões a regularidades simbólicas 

referentes respectivamente a comportamentos corporais e técnicas corporais, a 

interações sociais e ao imaginário dos não-transeuntes que investiguei mediante 

observação participante durante as tardes (14-18h) de 39 segundas e sextas-feiras 

úteis de 2013 no amplo segmento cimentado da Praça da Sé que, cortado 

perpendicularmente por uma estreita rua agitada por ônibus, se abre na direção 

nordeste, diante da catedral. Operacionalizo, portanto, padrões de uso corporal da 

Praça da Sé através de quatro variáveis, que nos acompanharão nas próximas 

páginas: padrões de comportamento corporal, de técnicas corporais, de interação 

social e aqueles relativos ao imaginário sobre o lugar e seus usuários.  

Visualmente estimo a área poligonal da Praça da Sé de 2013 em menos de um 

terço dos 37.500 m2 que o logradouro soma desde a radical intervenção urbanística 

dos anos 197061. O subsolo da praça tornou-se então o principal entroncamento 

metroviário da metrópole, e o solo recebeu, a leste do perímetro em foco, extenso 

jardim delimitado por muretas. No intuito de mapear os usos mais recorrentes do 

espaço pelos pedestres durante o período do trabalho de campo, dividi visualmente o 

tablado cimentado diante da catedral em três setores: um primeiro, retangular e 

pontilhado de palmeiras imperiais, na frente da escadaria do templo (Fig. 1); um 

segundo, também retangular, mas sombreado, mais a nordeste (Fig. 2); e um tablado 

triangular no extremo norte da praça (Fig. 3)62: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Cf. Renata Milanesi, Evolução Urbana e Espaço Público, 2002, p. 161. 
62 Cf., para uma descrição mais detalhada do logradouro, incluindo outras fotografias e um croquis 

esquemático dos tipos de pedestres mais recorrentes ali entre fevereiro e julho de 2013, Frehse, “A rua 
no Brasil em questão (etnográfica)”, 2013c, pp. 106-110. 
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Figura 1: Fraya Frehse, Vista sul da praça a partir do  

setor retangular sombreado, outubro de 2013 
 

 
Figura 2: Fraya Frehse, Vista leste do setor retangular sombreado a partir  

do setor retangular com palmeiras imperiais, outubro de 2013 
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Figura 3: Fraya Frehse, Vista oeste do setor triangular sombreado a partir  

do mesmo local, outubro de 2013 
 

Atenta à Praça da Sé “percebida”, constatei logo de início que, enquanto 

alguns não-transeuntes tendiam a se deixar ficar físicamente em pontos específicos 

do logradouro, muitos outros se espalhavam por todo o perímetro. Engraxates e 

sapateiros, músicos de rua e pregadores pentecostais, vendedores ambulantes de 

cigarros e plaqueiros se concentravam nos dois setores sombreados da praça, ao 

menos nos dias etnografados. Dentre os autodenominados moradores de rua, por sua 

vez, gente que permanecia com regularidade em torno de alguma árvore, estátua ou 

encostada a uma mureta coexistia com os muitos outros que iam e vinham, ao sabor 

da sociabilidade ou de alguma ocasião de trabalho, esmola ou doação de roupas ou 

objetos de uso pessoal. Já entre os milhares de transeuntes, a regra era circular: e a 

praça toda era o seu lugar. 

Justamente as diferenças implícitas nos modos e nos ritmos implícitos em 

como esses tipos diversos de pedestres se serviam fisicamente de seus corpos 

sinalizam para uma primeira forma de desigualdade social que pude flagrar no 

logradouro. Trata-se de desigualdade comportamental-corporal. 

Minha referência analítica para tanto é o que denominei, em outro momento63, 

de comportamento corporal. Na ocasião constatei mediante pesquisa documental que, 

em seus deslocamentos físicos pelas ruas e largos da São Paulo oitocentista, os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, p. 46.  
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pedestres não apenas mobilizavam gestos e posturas de seu idioma corporal como 

“técnicas corporais” no sentido pioneiro de Mauss64 ; mas esse manejo se dava 

segundo ritmos lefebvrianos específicos; ou seja, conforme relações entre repetições 

lineares e/ou cíclicas historicamente enraizadas65. A repetição linear de técnicas 

corporais passíveis de serem sintetizadas como passagem física do pedestre por ruas 

e praças assegura a essa uma regularidade que permite associá-la a uma regra 

definida de comportamento corporal: a circulação, que, do ponto de vista histórico, se 

dissemina pelos quatro cantos do mundo com a industrialização. Já a quando a 

linearidade rítmica envolve a permanência física do pedestre ali, entra em cena numa 

segunda regra de comportamento corporal, historicamente bem anterior ao mundo 

industrial: o deixar-se ficar66. 

Ora, a observação direta e as conversas informais implícitas na observação 

participante na Praça da Sé em 2013 me forneceram várias evidências etnográficas de 

que quem se deixava ficar fisicamente em ritmo recorrente no logradouro tinha um dia 

a dia pautado por ao menos algumas das privações que alguns autores referenciados 

anteriormente concebem como pobreza67. A praça era uma opção alvissareira, de um 

lado, pela falta prévia de emprego fixo: eram muitos os transeuntes de passagem que 

encomendavam a não-transeuntes consertos ou polimentos de sapatos; que lhes 

compravam DVDs de pregação ou de música; davam-lhes esmolas. De outro lado, 

permanecer ali com regularidade possibilitava contornar carências de alimentação, 

saúde e moradia – seja graças às ONGs que semanalmente distribuíam comida e 

roupa, das assistentes sociais da Prefeitura que “monitoravam” periodicamente o 

estado de saúde dos moradores de rua e se empenhavam por vagas em albergues; 

seja, enfim, pelos transeuntes que “compravam um lanche”. Do ângulo dessas 

privações, importa pouco que a praça se situe num perímetro ao qual decerto não se 

aplica o “tipo de desigualdade espacial” de bairros periféricos paulistanos: “as 

desigualdades de acesso” - ao mercado de trabalho, às políticas públicas68. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Cf. Marcel Mauss, Anthropologie et sociologie, [1950] 1997, p. 365.  
65 Cf. Lefebvre, op. cit., 1992, pp. 17-18. 
66  Salientando a articulação metodológica entre as dimensões fenomênica e histórica das regras 

implícitas no modo como os indivíduos usam o espaço pela mediação de seus corpos, a noção de 
comportamento corporal se distancia do habitus de Bourdieu, o qual privilegia a dimensão socialmente 
estruturada e estruturante da cognição e da motivação implícitas nas práticas e representações (cf. a 
reflexão sintética consolidada a respeito em Pierre Bourdieu, Le sens pratique, 1980, pp. 88-89). 

67 Cf. Martins, op. cit., 1997b, p. 18; Ziccardi, “Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI”, 
2008a, p. 11; FUNDASAL e PNUD, op. cit., 2009, p. 15.  

68 Cf. Marques, “Elementos conceituais da segregação, da pobreza urbana e da ação do Estado”, 2005, p. 
42. 
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Quando se considera que o comportamento corporal da permanência física 

regular no logradouro vinha acompanhado de atributos outros do idioma corporal que 

conotam privação ao menos material, é tentadora a impressão de que os não-

transeuntes da Praça da Sé de 2013 se posicionavam socialmente na base da 

pirâmide social paulistana de então. Proliferam em meu caderno de campo alusões a 

calças e camisas curtas ou longas demais, e puídas; casacos ou mantas surrados, por 

vezes furados, para o frio do relento; sacolas plásticas e carrinhos de supermercado 

para o transporte de objetos pessoais, na falta de bolsas, mochilas, um armário, um 

abrigo fixo. Ademais, não raro me deparei com mãos e rostos enegrecidos pela 

fuligem do trânsito de carros e ônibus, e com um cheiro corporal forte, quando se 

morava nas ruas e praças e o banho era raro. Enfim, os pedestres mobilizavam todos 

esses signos enquanto (re)produziam na minha frente, de um lado, atividades 

econômicas que o senso comum no Brasil costuma associar moralmente a 

“precariedade” e “informalidade”: a venda ou troca ambulante de mercadorias usadas, 

a pregação religiosa e a prestação de serviços pouco valorizados socialmente, como a 

sustentação corporal de placas de propaganda ou o conserto de saltos de sapato na 

rua; de outro lado, atividades socialmente popularizadas como  “marginais” e não raro 

ilícitas, como o jogo, o tráfico de drogas, o roubo e a mendicância. 

Em face disso, é sedutor o rótulo “pobreza” – com todas as dificuldades 

inclusive ideológicas implícitas no termo. E desigualdade social... 

Mas em relação a quem? A possibilidade histórica de pobreza na Praça da Sé 

é indissociável da existência empírica contrapontística de tipos humanos que não 

padecem das privações acima. Basta ter em conta que, do ponto de vista 

antropológico, o sentido de classificações morais como pobreza, precariedade, 

informalidade, marginalidade, ilicitude se nutre da coexistência simbólica dos 

contrapontos riqueza, estabilidade, formalidade, centralidade, licitude. Ora, nesse 

contexto semântico o próprio ato de transitar já induz à percepção de uma assimetria 

de posicionamento social: os transeuntes estão dispensados de permanecer na praça 

se, em última instância, não lhes aprouver. Pois é esse estado de coisas que o meu 

caderno de campo registra, por referência a pedestres de passagem com quem 

conversei informalmente em busca das razões que os levavam a atravessar a Praça 

da Sé com mais ou menos pressa ou, se muito, passar de alguns minutos a meia hora 

ali para assistir a alguma pregação, encomendar o polimento dos sapatos ou visitar 

algum engraxate, sapateiro ou músico de rua amigo. Enfim, a constatação se aplica 

inclusive ao leitor, convidado em termos imaginários a essa praça-sede de catedral 

brasileira... 
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Convém, entretanto, não se iludir com a pertinência empírica da associação 

entre trânsito e assimetria social em relação a quem está fadado a não transitar. É 

impossível inferir que os transeuntes pertencem de modo cabal a grupos de elite ou de 

classe média. É verdade que deparar com ternos de linho e sapatos envernizados 

cruzando a praça aparentemente saídos do Tribunal de Justiça, logo ao lado, 

reforçava em mim a impressão de advogados ou juristas, profissões que se 

consolidaram em São Paulo na esteira da emergência histórica das classes médias, 

no século XIX69. Mas os transeuntes evidentemente não se restringiam a tais tipos. 

Ademais, a condição fenomênica de transeunte vem pari passu com padrões de 

interação social cujas marcas são a impessoalidade e o anonimato70, que dificultam 

significativamente a identificação dos perfis sociais que correspondem ao tipo. 

De todo modo, enfocar as regras de comportamento corporal é um ponto de 

partida metodológico apropriado para a compreensão da desigualdade 

comportamental-corporal. É que tais padrões de uso corporal da Praça da Sé sugerem 

que a coexistência de transeuntes e não-transeuntes ali oculta uma plêiade de idiomas 

corporais reveladores de disparidades de posicionamento no espaço social paulistano.  

Quanto aos transeuntes, reapareceram no logradouro de 2013 duas regras de 

uso corporal de lugares públicos que costumam caracterizar a presença de passantes 

nas ruas do mundo ocidental engolfado pela modernidade oitocentista: a passagem 

física regular por ali, no plano do comportamento corporal, e a impessoalidade, no 

plano das interações sociais71. Tais padrões fazem par com um imaginário sobre a 

Praça da Sé e seus usuários habituais que, pelo que notei nas conversas informais 

com os transeuntes, associa o logradouro a um espaço de mera circulação, 

evidenciando um misto de desprezo e lamento por tanta gente passar o dia (quando 

não também a noite) ali “à toa”... 

Já expressões espaciais indicativas da desigualdade comportamental-corporal 

que caracteriza, por sua vez, os não-transeuntes do logradouro em 2013 são padrões 

mais diversificados notadamente de técnicas corporais e de interação social. Às vezes 

se permanecia por horas sentado, como aposentado, engraxate ou sapateiro, em 

cadeiras ou banquinhos em torno de cadeiras de engraxate, “batendo papo” com 

terceiros, “visitantes” ou pesquisadoras como eu, durante ou à espera de algum 

polimento ou conserto de sapatos (4/02, 25/02) 72 . Em particular sapateiros ou 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, p. 165.  
70 Idem, pp. 42-43. 
71 Idem, p. 43.  
72 Os números entre parênteses indicam dia e mês da situação respectivamente etnografada. 
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engraxates também informavam, então, os transeuntes de passagem acerca das rotas 

de ônibus e nomes de rua do entorno (4/02, 25/02, 12/04, 22/04, 17/05), liam a Bíblia 

ou observavam, compenetrados, a movimentação local (4/02, 25/02, 17/06, 28/06). 

Quando, por sua vez, se era vendedor ambulante, comerciavam-se 

mercadorias clandestinas em grandes sacolas de plástico ou carrinhos de 

supermercado cheios de roupas e sapatos usados, cremes, lanternas e/ou celulares, 

comprados e vendidos sobretudo a quem morava na rua. Já este último tipo de 

pedestre passava os dias na praça compartilhando sonhos, mágoas, bebida, drogas 

ou justamente mercadorias angariadas via caridade, esmola ou roubo (25/03, 26/04, 

passim). 

Dentre os músicos de rua a desigualdade comportamental-corporal se 

expressava espacialmente, de um lado, na permanência física delongada, a voz 

cansada e rouca, no tablado sombreado da praça diante de um público constituído por 

poucos transeuntes e muitos não-transeuntes, que acompanhavam a música 

cantando, quando não também dançando, às vezes ao embalo da cachaça. De outro 

lado, a assimetria se exprimia através de muito “bate-papo” com os próprios pares, 

músicos ali e em outras ruas do centro, e conversa com a pesquisadora, nos 

intervalos das apresentações (26/04, 5/08)... 

Enfim, todas essas regularidades relativas a técnicas corporais e interações 

sociais se embaralhavam de modo sui generis nos pregadores pentecostais e 

membros das chamadas rodas de conversa de religião. A rouquidão da voz que 

esbravejava “a palavra de Jesus” emanava, de um lado, do corpo que passava horas 

de pé ao relento, no ritmo do rodízio que assegurava a cada “pastor” duas horas de 

“oração” em um dos quadrados de fita adesiva esboçados no chão, circundado pela 

audiência sobretudo masculina. De outro lado, a voz rouca desprendia-se do corpo 

dos integrantes masculinos das rodas que vociferavam contra as leituras 

supostamente equivocadas da Bíblia pelos pregadores ao lado (18/03, 13/05, 28/06, 

passim). 

 Derivadas de como esses não-transeuntes variados se serviam do corpo e 

interagiam enquanto entre eles prevalecia o comportamento corporal da não-

circulação em meio ao trânsito, essas regras de conduta potencializam o leque de 

usos da Praça da Sé. Ademais, sugerem que esses pedestres se situam socialmente 

“abaixo” dos transeuntes, embora a condição social de todos, quanto aos chamados 

diferenciais de acesso, seja análoga. É no plano fenomênico das técnicas corporais e 

das interações sociais implícitas nos comportamentos corporais em lugares públicos 

como a praça-sede da catedral paulistana, que tais assimetrias se (re)produzem e 

colaboram para a (re)produção da desigualdade social em São Paulo. 
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Quanto às razões para essa configuração de corpos no e pelo espaço, as 

atividades sociais realizadas dia a dia pelos não-transeuntes no logradouro são 

indissociáveis das variáveis econômicas e políticas ressaltadas pela bibliografia 

anteriormente referenciada. Mesmo os estudos sobre os usos dos lugares públicos 

centrais nas cidades latino-americanas destacam a relevância analítica de um ou mais 

desses aspectos. 

A dificuldade é que tais indicadores não explanam as desigualdades corporal-

comportamentais. Com efeito, eles ajudam a compreender o porquê da presença de 

tanta gente que não transita pela praça dia a dia, em meio à quantidade de 

transeuntes e às vigorosas pressões político-administrativas e mesmo urbanísticas em 

prol do comportamento corporal do trânsito (os setores do logradouro que etnografei 

não contam com nenhum único banco de praça). Mas não fica claro por que há quem 

use corporalmente a praça como o faz, espalhando corpo e comida, cadeiras e 

sacolas pelo espaço enquanto outros apenas passam, impessoais, por ali. 

É aqui que destaco analiticamente processos históricos, em particular a 

densidade temporal desses padrões de uso corporal da Praça da Sé. Essa é 

analiticamente apreensível através das datas históricas de tais regras nos termos do 

método regressivo-progressivo, que, como demonstrei em outro momento73, permite 

identificar e explanar o papel mediador da historicidade no espaço produzido pela 

mediação dos usos cotidianos de lugares empiricamente dados. Resultados de outra 

investigação74 permitem sintetizar aqui que a regra da passagem regular e impessoal 

pelo logradouro é padrão de comportamento corporal que passou a ser socialmente 

valorizado, como signo de civilidade, nas ruas e praças do centro de São Paulo em 

especial nas décadas finais do século XIX, quando a cidade virou palco de intensas 

transformações socioeconômicas, demográficas, políticas, urbanísticas e culturais 

relativas à realidade social e cultural tão frequentemente sintetizada nas ciências 

sociais como modernidade, em meio à crise final da escravidão africana no Brasil. Já a 

regra da permanência física regular ali é mais antiga, passível de ser rastreada no 

mínimo na primeira metade do século XIX.  

Mas e os padrões referentes em especial às técnicas corporais dos não-

transeuntes da Praça da Sé em 2013? De fato, elas dependem de objetos materiais e 

de modos de agir e de pensar ali cuja data histórica parece ser bem mais recente: por 

exemplo, os jornais paulistanos noticiam a presença de pregadores na Sé no mínimo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 Cf. Fraya Frehse, “For Difference ‘in and through’ São Paulo: The Regressive-Progressive Method”, em 

Stanek, Schmid e Moravánsky (orgs.), Urban Revolution Now, 2014, pp. 243-262.  
74 Cf. Frehse, op. cit., 2011a. 
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desde a década de 198075. Entretanto, também a possibilidade histórica de tais 

regularidades reside no passado ainda colonial: são variações contemporâneas do 

vigor da regra da permanência física regular nos lugares urbanos do mais amplo 

acesso possível a informações e gentes. 

Por tudo isso, o argumento é de que a desigualdade comportamental-corporal 

em questão integra uma história social já secular de padrões de conduta em praças 

centrais como Sé. O deixar-se ficar e a circulação impessoal coexistem ali sobretudo 

desde o fim da escravidão africana – quando vias e logradouros se tornaram 

legalmente acessíveis a todo e qualquer pedestre em qualquer hora do dia e da noite, 

o que, durante os idos escravistas, fora interditado a cativos76. A contundência de tal 

coexistência no logradouro em 2013 sugere que a historicidade de ambas as regras 

parece ser bem mais lenta do que aquela das transformações urbanísticas, 

socioeconômicas e mesmo das mudanças nos perfis sociais e culturais dos pedestres 

da praça nas últimas décadas.  

Se essa forma de desigualdade sinaliza para uma clivagem social entre 

transeuntes e não-transeuntes na Praça da Sé, uma segunda indica que, mesmo entre 

os aparentemente iguais na pobreza, há assimetrias. São disparidades morais, 

relativas ao posicionamento diversificado de alguns não-transeuntes no espaço social 

paulistano pelo fato de uns serem associados por outros a representações 

socialmente mais ou menos valorizadas como éticas, estéticas - como guias de 

ação77. Assumo que representações remetem a “presenças do ausente”78, símbolos 

que nascem no imaginário e por meio dos quais grupos se representam para si e para 

os outros. Tendo-se em conta que é por se ligarem a valores que as representações 

guiam a ação, Lefebvre acaba por ir involuntariamente ao encontro de Goffman, para 

quem uma regra de conduta é “guia para a ação, recomendada não por  ser 

agradável, barata ou efetiva, mas por ser adequada ou justa”79. 

 A possibilidade de apreensão empírica de desigualdades morais na Praça da 

Sé depende de se atentar para a lógica classificatória que permeia o imaginário dos 

não-transeuntes sobre o logradouro e os pedestres habituais ali, considerando que 

imagens estão dentre as formas que assumem as representações80. Notadamente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 Cf. Não assinado, “Na Sé, torcedores e pregadores”, O Estado de S. Paulo, 17.06.1986, p. 46.  
76 Cf. Frehse, op. cit., 2011b, pp. 531-567. 
77 Cf. Henri Lefebvre, La présence et l’absence, 1980, p. 81. 
78 Idem, p. 53.  
79 Cf. Erving Goffman, Interaction Ritual, 1967, p. 48.  
80 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980, p. 240.  
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uma representação valorativa se insinuou a mim verbalmente, durante conversas e 

comentários na minha frente em meio aos usos ocupacionais e de sociabilidade do 

espaço anteriormente evocados: a Praça da Sé como lugar de atividades sociais e 

tipos humanos moralmente condenáveis. Foram reveladoras nesse sentido, de um 

lado, imagens definidas do logradouro, do ponto de vista da presença humana ali; de 

outro, imagens efêmeras de não-transeuntes precisamente acerca de seus pares 

situados a pouca distância física dali. 

Um dos sapateiros do setor triangular foi ferino sobre a Praça da Sé, quando o 

conheci: “aqui é o crime. [...] [N]inguém dá nada pra ninguém aqui não; é tudo a 

mesma malandragem. [...] Na Sé ninguém é amigo, não” (4/02). Ao que um 

autodenominado camelô acrescentou: No passado a praça “era considerada cartão 

postal de São Paulo”, mas depois “encheu de mendigo, dormindo na praça [...]. Antes 

não tinha maloqueiro, mendigo dormindo” (4/02). Para um engraxate, no dia em que 

se dispôs a conversar comigo, o “único problema” da Praça da Sé seria “esse pessoal 

largado aí, morador de rua” (7/06). Um pregador, enfim, foi mais vago, mas a 

conotação moralmente negativa voltou a insinuar-se: a Sé seria uma “selva de pedra” 

onde ele nunca teria tido “problema com ninguém” (28/06).  

Os comentários sugerem uma valoração depreciativa não apenas de 

atividades há muito socialmente marginalizadas no espaço social paulistano - a 

mendicância, o morar na rua, a “malandragem” 81  -, mas de seus supostos 

protagonistas. O problema parece não ser tanto a condição social pobre de mendigos 

e moradores de rua, mas atributos comportamentais supostamente indevidos 

implícitos na mendicância e no morar na rua. 

Trata-se de imagens do lugar marcadamente valorativas, impregnadas de 

concepções morais sobre o quê e sobretudo quem seria certo ou errado, bom ou ruim 

ali. É como se o logradouro contivesse “em si” pedestres caracterizados por traços 

morais valorativamente negativos, por referência ao espaço social paulistano: a 

aptidão para o crime, para o não-trabalho implícito nas noções de maloqueiro, 

mendigo82. Se quem passa os dias na praça é pobre, portanto socialmente inferior, 

nem todos são moralmente baixos.  

Quanto às imagens sobre os pedestres habituais do logradouro, foram 

constantes as observações moralmente ácidas que os não-transeuntes faziam uns 

dos outros na minha frente, em meio ao e apesar do muito que os unia social e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 Cf. Marie-Ghislaine, Stoffels, Os Mendigos da Cidade de São Paulo, 1977.  
82 Sobre a noção de maloqueiro nesse contexto, cf. Frehse, “A rua no Brasil em questão (etnográfica)”, 

2013c, p. 119. 
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fenomenicamente ali, dia a dia. Às vezes a crítica se insinuava no plano religioso, 

como a de um engraxate aos participantes das rodas de conversa de religião (seriam 

“fariseus” descrentes de Jesus - 4/02) e a uma moça que, aparentemente bêbada, 

certo dia polemizou com um pregador em ação (é “mal da cabeça” - 25/02). Já para 

um pregador, seriam os “fariseus” doentes mentais (13/05), enquanto, por sua vez, 

para um dos debatedores de religião era um pedinte aleijado, esparramado pelo chão 

com sua muleta, que “tem verme, não acredita na Bíblia” (8/02). Em todos esses 

casos, diferenças religiosas aparecem associadas a atributos morais com clara 

conotação negativa. O resultado representacional é a explícita desigualdade moral 

entre quem segue e não seguiria os preceitos religiosos nos quais os autores de tais 

comentários creem. 

Um segundo pomo simbólico de discórdia moral era o comportamento 

feminino. Ou melhor: associações simbólicas entre determinado idioma corporal 

feminino e certas práticas de sexo. Como já demonstrei83, provêm de mulheres os 

comentários mais mordazes sobre, por exemplo, ser “mulher sem vergonha, 

vagabunda, [...] perdida” a moça que, sob aparente efeito de drogas e trajando shorts 

e camiseta, esbravejou contra o pregador (25/02); ou o fato de que uma moradora de 

rua “dorme toda noite com um cara diferente”, sendo “mulher da vida, vadia”: “nem” o 

seu “marido” então atual, também morador de rua, “quer saber dela” (7/06). Cabe 

entretanto salientar que homens também contribuíam para o repertório da depreciação 

moral feminina. Um dos sapateiros do setor triangular da praça comentou comigo 

acerca de uma vendedora de cigarros de aparência física “masculinizada”: ela seria 

“um sapatão; quando você conversar com ela, vai levar uma cantada” (12/04). 

Uma terceira pecha associada por não-transeuntes a seus pares era a de 

“gente que rouba”. Comentou comigo uma moradora de rua de mais de cinquenta 

anos sobre uma jovem moradora de rua que, grávida de 22 anos, se encontrava a 

poucos metros dali: “ela tá roubando muito” (5/04). Nesse mesmo dia, mais uma 

moradora de rua esbravejou contra os roubos na praça, mas a autora seria outra: 

justamente outra mulher que, como ela, integrava uma “maloca” (grupo espacialmente 

enraizado) ali e, “zuretada”, teria levado a sua mochila. 

E assim chego a um quarto critério simbólico a subsidiar a depreciação moral 

de uns por outros: um estado mental supostamente doentio, ligado ou não à 

drogadição (inclusive de bebidas). É uma variável classificatória sobre a qual também 

já discorri alhures84 . Aqui, saliento apenas que se trata de poderoso parâmetro 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83 Idem, p. 122. 
84 Idem, p. 121. 
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simbólico a desigualar moralmente mesmo os mais iguais, como as duas moradoras 

de rua referenciadas anteriormente, mas também dois engraxates: o primeiro 

comentou comigo que a cadeira de engraxar do segundo seria “prateada” porque este 

“não bate bem da cabeça” (27/05). 

À luz dessas vertentes classificatórias da desigualdade moral, espero ter 

demonstrado que estamos em face de mais uma forma de desigualdade cuja forma de 

expressão espacial primordial é o idioma corporal dos não-transeuntes. São os signos 

relativos à aparência física e a atos pessoais diversos que medeiam a avaliação moral 

negativa de uns por outros. E crucial é: moralmente condenável é sempre o outro. 

Essa lógica classificatória evidencia uma forma de assimetria alheia aos 

processos econômicos e políticos, aos atores e instituições presentes na bibliografia 

anteriormente revisada. O que não surpreende, considerando-se que os estudos se 

pautam nas desigualdades entre pobres e ricos no espaço urbano, passando ao largo 

daquelas passíveis de se reproduzirem entre os pobres pela mediação do espaço. 

Como explicar tal desigualdade moral? Também nela reconheço heranças de 

uma regra de interação social de longa duração nas ruas e praças centrais de São 

Paulo. Refiro-me àquilo que, em outro momento 85 , chamei de pessoalidade, 

vinculação simbólica que o pedestre, pela mediação de seu idioma corporal na rua, 

nutre voluntária ou involuntariamente com o todo social em que se situa. Mas, ao 

mesmo tempo, tudo é diferente do passado. É que numa logradouro multitudinário 

como a Praça da Sé dos dias úteis de 2013, onde poucos não-transeuntes se 

conheciam pessoalmente, a única vinculação simbólica possível diz respeito aos 

atributos morais do pedestre que o idioma corporal pode revelar. Daí que falo em 

pessoalidade moral, padrão de interação social que afasta o logradouro, em termos 

interpretativos, das ruas e praças que o contato com a bibliografia sobre a rua no 

Brasil deixou entrever86. 

E assim há como, enfim, deixar para trás os corpos dos pedestres da praça-

sede da catedral paulistana. Os corpos e a praça se revelam espaços prenhes de uma 

dinâmica normativa de natureza simbólica que dota o espaço do debate sobre a 

desigualdade social na América Latina urbana do presente de globalização econômica 

de contornos metodológicos e teóricos pouco usuais que há, enfim, como evidenciar 

de maneira sintética. 

 

Conclusão 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 Cf. Frehse, op. cit., 2011, p. 254.  
86 Cf. Frehse, “A rua no Brasil em questão (etnográfica)”, 2013c, p. 123.  
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Produto de uma atenção investigativa explícita a espaços diversos – dos 

empiricamente observados aos teoricamente construídos e vice-versa, mas sempre 

passando pelos etnograficamente percebidos e vividos -, este estudo acaba por ir ao 

encontro de um espaço outro, ainda. Penso num campo de discussões que apenas 

desde o início do século XXI, e a partir de solo alemão, tem merecido atenção 

sistemática do pensamento sociológico: é o debate em torno da dimensão espacial 

das práticas sociais. Como será que materializações físicas e/ou representações 

simbólicas resultantes das relações simultâneas entre bens materiais e/ou imateriais, 

humanos ou não, interferem (ou não) em modos de agir, sentir e pensar socialmente? 

Tais conjuntos de vínculos pautados na concomitância encontram suas sínteses 

simbólicas mais acabadas justamente em categorias linguísticas relativas à palavra 

“espaço”, com acepções etimológicas e semânticas que variam de acordo com o 

respectivo contexto sociocultural e histórico87. 

Forjada numa perspectiva peculiar das relações dos pedestres com lugares 

públicos como a Praça da Sé paulistana “comercial e útil” de 2013 pela mediação dos 

padrões de uso de seus próprios corpos ali e então, através do idioma (justamente 

corporal) pelo qual se comunicam socialmente, esta investigação partiu em busca dos 

espaços da desigualdade social nas cidades latino-americanas privilegiadas por 

estudiosos do tema, nas ciências sociais dos últimos 25 anos. Sob o prisma do uso 

corporal dos lugares, a plêiade de periferias e centros marcados por segregação e 

pobreza se mostraram dotados de no mínimo um traço comum: usos habitacionais 

reveladores de desigualdades de acesso a bens materiais e, sobretudo, imateriais 

produzidos coletivamente de modo privilegiado no espaço urbano. Foi com o auxílio 

heurístico desse denominador comum de natureza espacial que a bibliografia bastante 

abrangente não apenas pôde ser sintetizada nos limites deste texto, mas se 

transformar em contraponto interpretativo para a identificação e explanação de duas 

formas alternativas de desigualdade social, que se devem notadamente à dimensão 

espacial e histórica do idioma corporal em lugares públicos urbanos como a Praça da 

Sé. Foram, afinal, regras de longa data de uso corporal daquele logradouro que as 

evidenciaram. 

O fato de serem formas de desigualdade social virtualmente ausentes do 

debate sobre o tema, quando o assunto são cidades latino-americanas dos últimos 25 

anos, convida a um questionamento sobre as razões para esse estado da arte. Se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 Cf. a respeito, entre outros, Martina Löw, Raumsoziologie, 2001; de Markus Schroer Räume, Orte, 

Grenzen, 2006, e “‘Bringing  Space Back In’ – Zur Relevanz des Raums als soziologischer Kategorie”, 
em Döring e Thielmann (orgs.), Spatial Turn, 2008, pp. 125-148; Jörg Dünne e Stephan Günzel (orgs.), 
Raumtheorie, 2006.  
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fugiria aos limites deste texto aprofundar-se em respostas, a análise sugere dois 

aspectos que gostaria aqui ao menos de tangenciar. 

Refiro-me, em primeiro lugar, à importância metodológica que no debate 

assumem, mesmo que de modo tácito, teorias de estratificação social, abordagens 

que privilegiam diferenças e diferenciações entre grupos sociais distintos – “classes”, 

“camadas”. Mesmo que indiretamente, é o campo dos estudos sobre esse tema 

sociológico que acaba por ser mobilizado toda vez que a pergunta da desigualdade 

social é enfrentada analiticamente com o olhar teórico atento às disparidades entre 

ricos e pobres, elites e classes populares etc. Nada disso é problema quando a 

realidade empírica pesquisada “pede” esse tipo de tratamento e interpretação. Mas e 

quando ela não é explícita nesse sentido, como é o caso dos padrões de uso corporal, 

pelos pedestres, de um espaço público como a Praça da Sé paulistana em 2013? 

Ligado a esse aspecto, há um segundo, a ser considerado quando se reflete 

sobre os porquês do enfoque investigativo costumeiro das ciências sociais em 

desigualdades entre grupos sociais nas cidades brasileiras. Trata-se justamente do 

objeto investigativo priorizado a cada vez, por referência à dimensão social do espaço. 

O intuito de contribuir para o debate sobre problemas como segregação e estrutura 

socioespacial, por exemplo, conduz o pesquisador instantaneamente a preocupar-se 

com padrões de habitação nas cidades. Ora, o habitar pressupõe alguma fixação 

espacial, portanto um uso específico do espaço que, embora fundamental e eivado de 

formas e causas de desigualdade social decisivas, não é de modo algum o único que 

vige em nossas urbes. 

Marcada pela ênfase epistemológica nas regras de uso que os pedestres 

fazem de seus próprios corpos em lugares públicos centrais como a praça-sede da 

catedral metropolitana paulistana, parece-me que a interpretação aqui desenvolvida 

acaba por se inserir em um espaço cognitivo ainda pouco explorado pelos estudos dos 

vínculos entre desigualdade social e espaço urbano na América Latina atual. É a 

seara da dimensão simbólica das desigualdades: de como processos sociais de 

atribuição de significados pela mediação de classificações, noções de natureza 

representacional, contribuem para a (re)produção de assimetrias de posicionamento 

social, na atualidade. Na verdade, mesmo nos estudos urbanos internacionais essa 

preocupação tem sido mais associada à problemática da diferença do que àquela da 

desigualdade88. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88  Cf. Harding e Blokland, op. cit., 2014, pp. 171-218.  
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Com efeito, o assunto vem sendo trabalhado sobretudo por teóricos sociais 

que associam desigualdade, cultura e história, ao refletir sobre os atuais tempos de 

globalização. Penso em autores que pesquisam empiricamente, por exemplo, as 

interconexões históricas e transnacionais de classificações sociais como classe, raça 

e etnia, na região89; estruturas sociais pré-capitalistas e o discurso científico sobre o 

capitalismo90; enfim, a própria natureza da cultura91. Isso embora haja também quem, 

na chave goffmaniana, enfoque os processos sócio-históricos embutidos na dimensão 

interacional das desigualdades, evidenciando como percepções cotidianas de 

assimetrias entre indivíduos e entre indivíduos e instituições, na América Latina, se 

expressam no plano da interação social92. 

Se esse leque de abordagens abre um espaço de aproximação para quem, 

como eu, se preocupa com a mecânica simbolicamente fugaz e temporalmente densa 

que permeia a (re)produção da desigualdade social na América Latina na seara da 

vida cotidiana, ao mesmo tempo uma diferença-distância significativa se impõe. É que 

falta o espaço...  

Não me refiro àquele de natureza relacional que, embutido na noção eliasiana 

de figuração, tem sido utilizado para apreender as desigualdades interdependentes 

que se (re)produzem para além das fronteiras nacionais93. Mas penso notadamente no 

espaço urbano latino-americano e, ali, em espaços públicos e corporais como os aqui 

inquiridos. Tudo isso ao mesmo tempo, pela mediação do corpo humano que é espaço 

do espaço público do espaço urbano. E, por tudo isso, no mesmo espaço pela 

mediação do tempo, evidenciando a seu modo que o tempo se discerne mas não se 

destaca do espaço94. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89 Cf. Sérgio Costa, “Researching Entangled Inequalities in Latin America”, desiguALdades.net Working 

Paper Series, 9, 2011. 
90 Cf. Boike Rehbein e Jessé Souza, Ungleichheit in kapitalistischen Gesellschaften, 2014.  
91 Cf. Luis Reygadas, “The Symbolic Dimension of Inequalities”, desiguALdades.net Working Paper 

Series, 78, 2015 (mimeo).  
92  Cf. Kathya Araujo, “Interactive Inequalities and Equality in the Social Bond”, desiguALdades.net 

Working Paper Series, 54, 2013.  
93 Cf. Sérgio Costa, “Researching Entangled Inequalities in Latin America”, desiguALdades.net Working 

Paper Series, 9, 2011; Marianne Braig, Sérgio Costa e Barbara Göbel, “Soziale Ungleichheiten und 
globale Interdependenzen in Lateinamerika”, desiguALdades.net Working Paper Series, 4, 2013, p. 11. 

94 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 204.  
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13 

Espaço relacional através do tempo historicamente relacional –  

nos corpos dos pedestres de São Paulo * 

 

Assumindo-se que a particularidade do corpo humano, na história da 

sociologia, reside na simultaneidade de suas habilidades físicas e simbólicas1, e que o 

debate sociológico sobre o chamado espaço relacional gira em torno das 

conceituações acerca do espaço gerado pelas relações tanto entre corpos humanos 

quanto entre estes e bens materiais e/ou simbólicos em lugares2, este artigo pretende 

enfrentar em termos metodológicos um problema teórico específico relativo a essa 

discussão. Como a dimensão histórica do tempo interfere no espaço gerado através 

desses vínculos? 

É difícil definir o tempo3, que é inseparável do espaço e, portanto, da produção 

do espaço nos âmbitos tanto da vida social quanto individual4. O meu interesse reside 

nos entrelaçamentos entre categorias temporais que o senso comum ocidental 

denomina “presente”, “passado” e “futuro”. A gama de conexões entre tais 

temporalidades que eu, para fins heurísticos, denomino tempo histórico, é inseparável 

de uma “forma de determinação temporal” específica, a chamada historicidade 

(“Geschichtlichkeit”), cujas referências imediatas são o sujeito (individual ou coletivo) e 

o tempo presente5. Dado o seu fundamento social, a historicidade bem se presta a 

objeto de investigação sociológica, tendo-se em mente que estudos definíveis como 

sociológicos enraízam fenômenos sociais na “teia de interações e de relações sociais”, 

que constitui o “ponto de referência” para qualquer descrição expressamente 

sociológica da vida social6. 

                                                
* Versão traduzida e revista de Fraya Frehse, “Relational Space through Historically Relational Time – in 

the Bodies of São Paulo’s Pedestrians”, Current Sociology, 65 (2), monografia 2, 2017, disponível em 
<http://journals.sagepub.com/eprint/pZr5UAfMpp9EQYPs5xmP/full>, acesso em 17.04.2017; também 
Current Sociology Monograph, 65 (4), 2017, pp. 511-532. Agradeço a Martina Löw e a Martin Fuller 
pelos comentários estimulantes a versões anteriores desse artigo, que integra um dossiê monográfico 
da revista Current Sociology dedicado à chamada sociologia espacial (spatial sociology”). 

1  Para uma síntese, cf. Hubert Knoblauch “Kulturkörper. Die Bedeutung des Körpers in der 
sozialkonstruktivistischen Wissenssoziologie”, em Schroer (org.), Soziologie des Körpers, 2005, pp. 92–
95. 

2 Para sínteses cf. Renate Ruhne Raum Macht Geschlecht, 2003, pp. 66–71; Markus Schroer, Räume, 
Orte, Grenzen, 2006, p. 175. 

3 Cf. Gunter Weidenhaus, Soziale Raumzeit, 2015, pp. 23–24.  
4 Cf. respectivamente Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, e Weidenhaus, op. cit., 

2015.  
5 Idem, pp. 24–25.  
6 Cf. Florestan Fernandes, Elementos de Sociologia Teórica, 1970, pp. 20–21.  
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Assim, a questão teórica aqui em jogo se torna mais precisa. O meu foco não 

se dirige à historicidade das vidas individuais ou da sociedade, cujas referências são 

respectivamente a biografia do sujeito ou o desenvolvimento da sociedade7. Importa a 

historicidade daquilo que denomino relações corporais: os vínculos que seres 

humanos nutrem entre si e/ou com bens materiais/simbólicos em lugares pela 

mediação de seus corpos no nível fenomênico da vida cotidiana; isto é, tal como a 

realidade social aparece sensorialmente para o sujeito cognoscente dia a dia. O que 

as determinações temporais referentes a passado, presente e futuro implícitas em tais 

relações sociais mediadas corporalmente revelam em termos conceituais sobre o 

espaço gerado através delas? Ou resumindo: Que espaço relacional é produzido 

através do modo como o tempo historicamente relacional se faz presente nos corpos 

relacionais? 

O meu duplo argumento é de que o método regressivo-progressivo, 

desenvolvido por Henri Lefebvre para identificar analiticamente e explanar 

conceitualmente as possibilidades de transformação social em campos empíricos de 

pesquisa, é único para enfrentar o problema, no âmbito do debate sociológico atual 

sobre o espaço relacional. Entretanto, a fim de ser analiticamente operacional ele 

precisa ser complementado por uma abordagem sensível à dimensão corporal das 

relações sociais em lugares empiricamente dados. Esse é o caso da perspectiva 

fenomenológica de Erving Goffman acerca da dimensão comunicativa do corpo 

humano na interação social. 

No intuito de demonstrar esse argumento, o artigo se desenvolve em quatro 

etapas. A primeira seção demonstra que a questão do tempo nos vínculos relacionais 

entre corpo e espaço permanece em aberto no debate sociológico sobre o espaço 

relacional, e que as ponderações sociológicas dialéticas de Lefebvre acerca da vida 

cotidiana e da produção do espaço8 oferecem uma contribuição teórica singular à 

discussão. A segunda seção, por sua vez, apresenta uma metodologia peculiar para 

abordar a questão, pois ela se baseia justamente no método regressivo-progressivo 

lefebvriano aplicado às relações entre tempo histórico e espaço (do corpo), e na 

fenomenologia goffmaniana acerca das regras de conduta em situações de interação 

                                                
7 Cf. Weidenhaus, op. cit., 2015, pp. 36, 194.  
8 Cf. de Henri Lefebvre respectivamente Critique de la vie quotidienne, vol. 1, [1947] 1958, Critique de la 

vie quotidienne, vol. 2, 1961, La proclamation de la Commune, 1965, Sociologie de Marx, [1966] 1974, 
Le droit à la ville, [1968] 2009, Du rural à l’urbain, [1970] 2001a, respectivamente pp. 21-40 (“Problèmes 
de sociologie rurale”, de 1949) e 63-78 (“Perspectives de sociologie rurale”, de 1953), e op. cit., [1974] 
2000. 
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verbal e não verbal9. De fato, essa dupla abordagem tem me ajudado em termos 

analíticos no âmbito de pesquisas documentais e etnográficas mais amplas sobre as 

vivências corporais dos pedestres nas ruas e praças do centro de São Paulo entre o 

início do século XIX e o século XXI10. 

Na terceira seção, tal metodologia simultaneamente dialética e fenomenológica 

é colocada empiricamente em prática por meio de exemplos das regras de conduta 

corporal em um lugar geográfica e simbolicamente central dessa megacidade sul-

americana de quase 12 milhões de habitantes durante um período temporal 

específico. Refiro-me à Praça da Sé, ou praça-sede da catedral, durante o horário 

comercial dos dias úteis entre 2013 e 2014. Apoiada nesse estudo de caso sintetizo, 

na conclusão, três contribuições da metodologia para o debate sociológico sobre o 

espaço relacional. Elas dizem respeito respectivamente ao valor conceitual do tempo 

histórico, ao significado analítico das regras de conduta corporal e dos lugares 

públicos, e à importância metodológica da abordagem lefebvriana para a conceituação 

do espaço produzido através de relações corporais impregnadas de tempo 

historicamente relacional.  

 

A sociologia e a natureza relacional do espaço por meio dos corpos – e o 

tempo?  

 

Meu ponto de partida é enfocar trabalhos de Pierre Bourdieu e de Martina Löw 

que, de acordo com revisões bibliográficas recentes, têm sido especialmente 

                                                
9 Cf. de Erving Goffman respectivamente Behavior in Public Places, 1963a, Interaction Ritual, 1967, 

Relations in Public, 1971, “Microsociologie et histoire”, em Fritsch (org.), Le sens de l’ordinaire, [1982] 
1983a, pp. 197-202, e “The Interaction Order: American Sociological Association, 1982 Presidential 
Address”, American Sociological Review, 48 (1), 1983b, pp. 1-17. 

10 Cf. de Fraya Frehse respectivamente O Tempo das Ruas na São Paulo de Fins do Império, 2005, Ô da 
Rua! O transeunte e o advento da modernidade em São Paulo, 2011, “Os tempos (diferentes) do uso 
das praças da Sé em Lisboa e São Paulo”, em Fortuna e Leite (orgs.), Diálogos Urbanos: Territórios, 
culturas, patrimónios. Coimbra, Almedina, 2013a, pp. 124–173, “Zeiten im Körper: Das Potenzial der 
Lefebvre’schen Methode für die (lateinamerikanische) Stadtforschung”, em Huffschmid e Wildner 
(orgs.), Stadtforschung aus Lateinamerika, 2013b, pp. 145–169, “A rua no Brasil em questão 
(etnográfica)”, Anuário Antropológico/2012, 38 (2), 2013c, 99–129, “For Difference ‘in and through’ São 
Paulo: The Regressive-Progressive Method”, em Stanek, Schmid e Moravánsky (orgs.), Urban 
Revolution Now, 2014, pp. 243-262, “Quando os ritmos corporais dos pedestres nos espaços públicos 
urbanos revelam ritmos da urbanização”, Civitas 16 (1), 2016c, pp. 100–118, “Da desigualdade social 
nos espaços públicos urbanos no Brasil”, Sociologia & Antropologia, 6 (1), 2016e, pp. 129–158, “La rue 
comme territoire de l’attente”, em Vidal e Musset (orgs), Waiting Territories in the Americas, 2016f, pp. 
128–131, “On the everyday history of pedestrians’ bodies in São Paulo’s downtown amid 
metropolization (1950-2000)”, em Freire-Medeiros e O’Donnell (orgs.), Urban Latin America: Images, 
Words and the Built Environment, no prelo; e Fraya Frehse e Dominique Vidal, “Waiting Territories 
Understood as Moral Territories”, em Vidal e Musset (orgs.), Waiting Territories in the Americas, 2016, 
pp. 193–219. 
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influentes no debate sociológico sobre o espaço relacional, sobretudo no contexto 

acadêmico de língua alemã11. Ambas as concepções demonstram de forma incisiva 

que princípios estruturais relacionados a classe, gênero e origem étnica interferem na 

“construção”/”constituição” social do espaço (dependendo da orientação teórica) por 

meio das relações tanto entre corpos humanos quanto entre corpos humanos e bens 

materiais/simbólicos em lugares. Da ênfase praxeológica de Bourdieu nos laços que 

agentes sociais, como corpos humanos, nutrem com “propriedades” - isto é, com 

coisas apropriadas -12, à abordagem “dual” do espaço de Löw13, acerca das relações 

entre corpos unitários ou coletivos de “seres viventes” e “bens sociais materiais ou 

simbólicos”: os conceitos ali mobilizados, respectivamente habitus e práticas de 

spacing e de síntese moldadas por regras e recursos institucionais de inspiração 

giddensiana14, elucidam que relações sociais de natureza estrutural interferem na 

produção de espaço no nível fenomênico da vida social. 

Mas e a dimensão histórica do tempo, no âmbito das relações corporais 

através das quais o espaço social é “retraduzido” em espaço físico (Bourdieu), ou 

através do qual o espaço (social) é “constituído” (Löw)? De fato, o habitus é “história 

incorporada”15, e regras e recursos são moldados na consciência prática, ou seja, num 

tipo de conhecimento que geralmente opera de maneira repetitiva na vida cotidiana, 

de modo que a mudança social depende da “ação coletiva” e da mobilização de 

“regras e recursos” de instituições e estruturas sociais16. Entretanto, a historicidade 

desses fenômenos sociais e seu papel na construção/constituição de espaço 

permanecem pouco explorados em termos conceituais.  

Dois colegas de Löw abordam explicitamente a interferência do tempo histórico 

na geração de espaço. Articulando a ênfase de Bourdieu na construção social do 

                                                
11  Cf. de Pierre Bourdieu respectivamente “Espace physique, espace social et espace physique 

approprié”, 1991, e “Efeitos de lugar”, em Bourdieu (org.), A Miséria do Mundo, [1991] 2003, pp. 159-
165; de Martina Löw respectivamente Raumsoziologie, 2001, e “Die Rache des Körpers über den 
Raum? Über Henri Lefèbvres Utopie und Geschlechterverhältnisse am Strand”, em Schroer (org.), 
Soziologie des Körpers, 2005, pp. 241-270. Sobre o impacto de Bourdieu, cf. Löw, op. cit., 2001, p. 179; 
Ruhne, op. cit., 2003, pp. 67–70. Sobre a repercussão de Löw cf. Schroer, op. cit., 2006, p. 175; 
Carsten Keller e Renate Ruhne, “Die Besonderheit des Städtischen. Entwicklungslinien der 
Stadt(soziologie) – Einleitung”, em Herrmann, Keller, Neef e Ruhne (orgs.), Die Besonderheiten des 
Städtischen, 2011, pp. 10-11. 

12 Cf. de Bourdieu op. cit., 1991, p. 2, e op. cit., [1991] 2003.  
13 Cf. de Löw op. cit., 2001, p. 157, e op. cit., 2005; cf. também Martina Löw, “O spatial turn: para uma 

sociologia do espaço”. Tempo Social, 25 (2), 2013, pp. 26-29.  
14 Cf. a respeito em especial Anthony Giddens, A Constituição da Sociedade, [1984] 2003, pp. 21-22. 
15 Cf. Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, 1989, p. 82.  
16 Cf. Löw, op. cit., 2001, pp. 162–163, 170, 188.  
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espaço por meio de relações de gênero impregnadas de poder, com o enfoque de Löw 

na constituição do espaço como forma fenomênica materializada e “objetiva”, Renate 

Ruhne17 desenvolve uma conceituação das relações entre espaço e gênero na qual a 

natureza processual da concepção de “construção social” é especialmente explorada 

por referência ao tempo passado. Notadamente o espaço público e as relações de 

dois gêneros são inquiridas quanto a sua “emergência histórica” em séculos passados 

específicos18. O resultado é uma “concepção investigativa processual e relacional-

processual” sobre o condicionamento recíproco de espaço e relações de gênero19. 

Gunter Weidenhaus 20 , por sua vez, aborda explicitamente a interferência da 

historicidade na geração relacional de espaço, ao investigar o “tempo-espaço social”. 

A fim de demonstrar o vínculo entre determinações espaciais e temporais, 

Weidenhaus inquire as relações entre a historicidade biográfica e o espaço 

relacionalmente constituído mobilizando tanto uma concepção de historicidade 

provinda da filosofia do tempo, quanto o “espaço relacional” de Löw. 

Além de sinalizar que as relações entre tempo histórico e espaço relacional são 

um problema teórico relevante para uma sociologia preocupada com a natureza 

relacional do espaço, ambas as abordagens sugerem indiretamente que ainda 

sabemos pouco sobre a conexão entre espaço e tempo quando corpos, ou mais 

precisamente relações corporais, entram em cena. Sem referir-se à historicidade, 

Ruhne examina como temporalidades históricas se entrelaçam em duas 

representações de espaço e gênero cujo alcance social é particularmente amplo, na 

Europa ocidental contemporânea. Diferentemente, Weidenhaus enfrenta, através da 

historicidade biográfica, “a relação entre o passado, o presente e o futuro que os seres 

humanos constituem de modos significativos para suas próprias vidas” 21. Embora a 

dimensão corporal de ambos os objetos investigativos seja evidente, os autores não 

se endereçam a ela de maneira explícita. 

Essa breve revisão bibliográfica permite situar a perspectiva teórica deste 

artigo como contribuição para os debates sociológicos contemporâneos sobre o 

espaço relacional. O meu objetivo é conectar tanto conceitual quanto 

metodologicamente três categorias raramente consideradas juntas de modo direto. 

                                                
17 Cf. Ruhne, op. cit., 2003.  
18 Idem, pp. 88, 108.  
19 Idem, p. 196.  
20 Cf. Weidenhaus, op. cit., 2015.  
21 Idem, p. 36.  
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Corpos são conceitualmente reconhecidos como elementos cruciais das relações que 

geram o espaço, como os seguintes dois argumentos sinalizam: estruturas sociais são 

“convertidas” em estruturas espaciais através de arranjos dos “movimentos do corpo, 

das poses e posturas corporais” dos agentes22; espaços “apenas podem ser formados 

através da inclusão de corpos alocados”, sendo que corpos, incluindo os humanos, 

são “componentes do espaço”, embora eles mesmos sejam espaços23. No entanto, o 

papel que as relações entre o passado, o presente e o futuro – implícitas nas relações 

entre tais corpos – podem exercer na conceituação do espaço gerado através delas 

permanece uma questão em aberto.  

A situação se modifica, contudo, quando a atenção se volta para os interesses 

explicitamente sociológicos de Lefebvre na vida cotidiana e na produção do espaço. 

Embora desprovidas de uma abordagem completamente acabada acerca das relações 

corporais em lugares, tais ponderações enfrentam a conexão entre tempo histórico, 

espaço e o corpo (vivente e, particularmente, humano) de modo comparativamente 

mais explícito. Assim, elas permitem inferências teóricas sobre a natureza relacional 

do tempo histórico, do espaço e dos corpos humanos que, como veremos na próxima 

seção, podem bem ser transpostas para o nível metodológico de qualquer 

investigação empírica sobre o espaço relacional, se complementadas por uma 

abordagem analiticamente receptiva à dimensão corporal das relações sociais em 

lugares. De fato, Lefebvre também concebeu um método para operacionalizar suas 

concepções teóricas sobre a historicidade da vida cotidiana e a produção do espaço 

em procedimentos tanto investigativos quanto interpretativos.  

Falo em “concepções” ao invés de “teoria” para ressaltar que Lefebvre nunca 

desenvolveu uma teoria sistemática sobre o assunto. Ele foi um crítico de todo e 

qualquer “sistema”, que ele concebia como impermeável à abertura e às contradições 

da vida social24. Certamente também por isso o seu pensamento sobre as relações 

entre o tempo histórico, o corpo e o espaço se encontra disperso por toda a obra da 

segunda metade da década de 1940 em diante. O que torna impossível identificar um 

esquema conceitual acabado.  

Como ponto de partida, relembro a perspectiva epistemológica e o problema 

teórico de Lefebvre acerca da relação dialética (metafilosófica) entre teoria e prática, 

                                                
22 Cf. Bourdieu, op. cit., 1991, p. 4, grifo no original; cf. também Bourdieu, op. cit., [1991] 2003.  
23 Cf. de Löw “Die Rache des Körpers über den Raum?”, 2005, p. 241, e op. cit., 2001, p. 128.  
24 Cf. em particular Henri Lefebvre, L’idéologie structuraliste, 1971, pp. 67–110.  
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conceito e “realidade prática”25. Quanto à primeira, ele segue uma lógica “transdutiva” 

de investigação empírica, preocupado com a identificação de possibilidades históricas 

de transformação social contidas em realidades empiricamente dadas do presente e 

do passado26. Esse ponto de vista é inseparável da “práxis” concebida como “ato, 

relação dialética entre a natureza e os seres humanos”: na vida cotidiana, a práxis diz 

respeito à possibilidade tanto de “repetir” atos, de “mimetizar” modelos quanto de 

“inventar” descontinuidades no “processo sócio-histórico global”27. Para tanto, uma 

referência é a tese central de Karl Marx sobre a humanização dos seres humanos 

como processo histórico (historicidade no sentido de “Geschichte”28) mediado pelos 

desencontros (alienação) que impregnam temporalmente as relações que os mesmos 

seres humanos nutrem com seu trabalho, e portanto os vínculos entre “o real” e “o 

possível”. Tudo isso no âmbito de um retorno ao método dialético de Marx em busca 

de seu potencial interpretativo em relação ao capitalismo do segundo Pós-Guerra. 

Consequentemente, os primeiros trabalhos propriamente sociológicos de Lefebvre, por 

terem sido publicados na esteira de sua pesquisa de doutoramento em Sociologia 

Rural, perscrutam as possibilidades de transformação social contidas na vida cotidiana 

no chamado mundo moderno, dadas as contradições sociais historicamente 

enraizadas que impregnam esse nível de realidade social ao mesmo tempo mais 

evidente e indiscernível ao observador29. 

Três implicações teóricas dessa breve síntese importam aqui. Em primeiro 

lugar, a vida cotidiana é um produto histórico e, portanto, impregnada da historicidade 

da sociedade (e simultaneamente da humanidade). De fato, a fonte do tempo histórico 

é “o devir [le dévenir]”’30, uma possibilidade futura inseparável do presente; ou melhor, 

das relações entre tempos (passado, presente e futuro), que se expressam na 

imediaticidade fenomênica da vida cotidiana. Assim, as temporalidades da história são 

o passado, o presente e “o possível”31. Contradições sociais (conflitos) não superadas 

no passado são contradições históricas presentes que sinalizam para transformações 

sociais possíveis32. 

                                                
25 Cf. Henri Lefebvre, Les temps des méprises, 1975, p. 132.  
26 Para uma síntese cf. Lefebvre, op. cit., 1961, p. 121.  
27 Cf. Lefebvre, op. cit., [1966] 1974, pp. 41, 47.  
28 Cf. a respeito Henri Lefebvre, La fin de l’histoire, [1970] 2001b, pp. 59, 81, 90-92. 
29 Cf. de Lefebvre respectivamente op. cit., 1961, pp. 52, 56, e [1970] 2001a, pp. 21–87.  
30 Cf. Henri Lefebvre, Le retour de la dialectique, 1986, p. 40.  
31 Para uma síntese cf. Lefebvre, op. cit., 1965, p. 36.  
32 Cf. Henri Lefebvre, op. cit., [1970] 2001b, p. 101.  
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Uma segunda implicação deriva dessa primeira. Se a vida cotidiana está 

saturada de tempo historicamente relacional, sendo uma mediação de processos 

históricos, a historicidade também impregna os corpos humanos na vida cotidiana. 

Esse vínculo aparece sutilmente na obra de Lefebvre a partir da década de 1960, no 

bojo de suas preocupações teóricas crescentes com o papel das “necessidades 

radicais” e da “apropriação” (de Marx) no âmbito de processos históricos relativos à 

cidade e à urbanização33. Consequentemente, não surpreende que, em seu último (e 

póstumo) livro34, um fenômeno que décadas antes tinha sido concebido como “o vivido 

cotidiano” – isto é, como simultaneamente um “resíduo” e um “produto” de fatos e 

conceitos concernentes a todas as atividades humanas35 – é igualado a “o carnal, o 

corpo”36. 

Consideradas em conjunto, ambas as concepções relativas à historicidade da 

vida cotidiana e ao corpo contêm uma terceira implicação teórica instigante. Nos anos 

1970, quando Lefebvre aborda a questão da produção do espaço, “o corpo vivente é e 

possui seu espaço: ele se produz ali e o produz”’37, ao mesmo tempo. Esse argumento 

sugere que o espaço está saturado de historicidade e que o corpo exerce um papel 

fundamental nessa relação. A possibilidade de ambas as implicações em La 

production de l’espace insinua que o espaço e, portanto, o corpo possuem uma 

natureza relacional no sentido da discussão sociológica contemporânea sobre o 

espaço relacional. Não importa que o próprio Lefebvre não tenha empregado a noção 

de “espaço relacional” nesse sentido, mas antes como sinônimo de um tipo de espaço 

específico (ocidental)38. Crucial é que o espaço foi sintetizado como “conjunto de 

relações” entre “coisas (objetos e produtos)” inseparáveis da prática social – a 

atividade, o uso, a necessidade, o “ser social”. Ademais, ele implica, contém e 

dissimula relações sociais, as quais só têm existência “no e através do “espaço39. 

Com base nesse denominador comum em relação ao debate sociológico atual 

sobre o espaço relacional, duas importantes diferenças metodológicas podem vir à 

tona. Em primeiro lugar, as abordagens relacionais restringem-se a relações corporais 

em lugares no nível fenomênico da realidade social. Mobilizando, por sua vez, a 
                                                
33 Cf. de Lefebvre, op. cit., 1965, p. 20, e op. cit., [1968] 2009, p. 134.  
34 Cf. Henri Lefebvre, Éléments de rythmanalyse, 1992.  
35 Cf. Lefebvre, op. cit., 1961, p. 62.  
36 Cf. Lefebvre, op. cit., 1992, p. 18, grifo meu.  
37 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 199, grifos no original. 
38 Idem, pp. 52, 419.  
39 Idem, pp. xx, 100, 465.  
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dialética marxiana, Lefebvre não se restringe a esse nível cognitivo. De fato, um lugar 

é um “nível do espaço social” (mais amplo) discernível através de “palavras do 

discurso cotidiano” (no nível fenomênico da vida social) que, por sua vez, 

correspondem a um uso do espaço, a uma prática espacial (social e historicamente 

mais ampla) que tais palavras dizem e compõem 40 . Quanto ao corpo, o autor 

estabelece um debate criativo com a fenomenologia francesa41. Propõe que “o corpo” 

é a “referência” (metodológica) para a compreensão do espaço nos três momentos 

(dialéticos) por cuja mediação esse mesmo espaço é produzido: “o percebido – o 

concebido – o vivido”42. Se, uma vez equacionada nesses termos, a “tríade” parece 

essencialmente fenomênica, ela carrega em si uma segunda dimensão conceitual, 

relativa a uma abrangência social e histórica maior. Essa dupla escala se insinua na 

fórmula “triplicidade – o percebido – o concebido – o vivido (em termos espaciais: 

prática do espaço – representações do espaço – espaços de representação)”43. Assim, 

o corpo referencial para os três momentos do espaço é atravessado (no plano 

fenomênico da vida social) pelos vínculos dialéticos que a prática social espacialmente 

(re)produzida nutre tanto com concepções racional-científicas acerca do espaço (por 

parte de especialistas, de planejadores, urbanistas, por tecnocratas “agenciadores” e 

“fragmentadores” e por “alguns artistas próximos da cientificidade”), quanto com as 

“imagens e símbolos” desse mesmo espaço (por parte de “moradores”, “’usuários’” e 

artistas tais como escritores e filósofos)44. Daí a crítica de Lefebvre ao compromisso 

de Maurice Merleau-Ponty com “as categorias filosóficas de ‘sujeito’ e ‘objeto’, sem 

conexões com a prática social”45.  

À luz dessa explanação, uma segunda diferença entre a abordagem 

lefebvriana e as conceituações sociológicas anteriormente mencionadas se revela 

com facilidade. Além de ser resultado fenomênico de conexões socialmente 

incorporadas em lugares, o espaço é um produto (percebido-vivido-concebido) que 

interfere simultaneamente na produção de relações econômicas e sociais. Ele suma: 

ele é uma mediação de prática social do ponto de vista do corpo vivente.  

                                                
40 Idem, pp.108, 23–24.  
41 Cf. Christian Schmid, Stadt, Raum und Gesellschaft, 2005, pp. 238–240.  
42 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 50, grifo no original. 
43 Idem, p. 50.  
44 Idem, p. 49.  
45 Idem, pp. 212–213, nota 2; cf. também Lefebvre, op. cit., 1961, p. 349.  
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Com base nessa breve visão de conjunto, espero ter evidenciado que os 

trabalhos sociológicos de Lefebvre sobre vida cotidiana e a produção do espaço são 

atravessados por concepções relacionais de tempo histórico e de espaço (e, portanto, 

do corpo). Enquanto o tempo histórico é forjado dialeticamente nas relações entre o 

passado, o presente e o possível, o espaço(-corpo) é produzido através (da mediação) 

de vínculos entre coisas socialmente produzidas. Quanto à natureza teórica desses 

vínculos, eles são dialéticos: tempo histórico e espaço(-corpo) são unidades (lógicas e 

factuais) do (lógica e factualmente) diverso.  

Sob esse prisma, Lefebvre é um precursor único do debate sociológico 

contemporâneo sobre o espaço relacional. Além de retornar à dialética marxiana, que 

está ausente das abordagens acerca do assunto anteriormente referenciadas, sua 

obra sociológica investiga a produção de espaço levando em consideração a 

historicidade. Em suma, Lefebvre é um sociólogo espacial-temporal historicamente 

relacional 46 . Entretanto essa faceta de sua obra não é explorada em revisões 

bibliográficas recentes da sociologia espacial, embora seja enfatizado o seu papel 

pioneiro na consolidação de um “conceito relacional” de espaço47. 

O que permanece em aberto é como transpor esse ponto de vista dialético 

para o plano metodológico e, portanto, abordar em termos empíricos e conceituais os 

vínculos entre temporalidades históricas, relações corporais em lugares e espaço 

relacional.  

 

Em busca de espaço relacional através da historicidade das relações corporais 

em lugares  

 

Uma primeira questão conceitual diz respeito a como identificar em termos 

analíticos a historicidade das relações corporais em lugares. Já um segundo problema 

concerne a como interpretar o espaço que o fenômeno desvela.  

Assumindo o ponto de vista transdutivo e dialético anteriormente explicitado, foi 

em 1953 que Lefebvre expôs pela primeira vez o seu método regressivo-progressivo, 

o qual engloba ambas as dimensões metodológicas aqui requeridas. Baseado em 

observação participante e em entrevistas, questionários e estatísticas, o pesquisador 

                                                
46 Trata-se de um jogo de palavras com a rubrica “spatial sociologist” cunhada pelos organizadores do 

dossiê. Cf. a respeito Martin Fuller e Martina Löw, “Introduction: An Invitation to Spatial Sociology”, 
Current Sociology Monograph, 65 (4), 2017, p. 469-491. 

47 Cf. de Löw respectivamente op. cit., 2001, p. 110, e op. cit., 2005, pp. 241, 266; Weidenhaus, op. cit., 
2015, p. 40. 
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primeiramente “descreve”, no “momento descritivo”, o “campo” empiricamente dado48; 

ou, mais precisamente, aquilo que um comentador denominou de “vida social” ou  

“relações sociais”, e “elemento[s] da cultura material e espiritual” 49 . Já a etapa 

“analítico-regressiva” envolve a tentativa de identificar as datas “exatas” da “realidade” 

previamente descrita50. Então um terceiro momento, “histórico-genético”, entra em 

cena: as “transformações” de cada uma das “estruturas” previamente datadas são 

“elucidadas e compreendidas” por referência ao “desenvolvimento (interno ou externo) 

posterior”, e da “subordinação” dessas estruturas às “estruturas de conjunto”, ao 

“processo de conjunto”. O empenho é por “retornar ao atual previamente descrito a fim 

de reencontrar o presente, mas elucidado, compreendido: explicado“51. Como resumi 

em outro momento52, “a coexistência de coisas, relações sociais e representações de 

idades diversas no atual – da sociedade, do indivíduo – desvela contradições entre os 

elementos do campo empírico de pesquisa que se modificaram historicamente e 

aqueles que não o fizeram – do ponto de vista metodológico de outras possibilidades 

históricas já realizadas, e que estão embutidas no contraditório processo de conjunto”. 

Nesse sentido, à primeira vista essa abordagem parece adequada para os 

meus propósitos aqui. Por meio dela, Lefebvre demonstrou que a realidade social 

abriga simultaneamente uma complexidade “horizontal” e outra “vertical” (ou 

“histórica”), tendo-se em conta a “data histórica” ou “idade” de seus elementos – isto é, 

os momentos temporais específicos do passado no qual esses objetos, relações 

sociais ou concepções emergiram 53 . De um lado, “diferenças essenciais” se 

manifestam em “formações e estruturas” com “a mesma data histórica” e, de outro, 

“formações de diferentes idades e com datas diferentes” coexistem no mesmo 

“mundo” social 54 . Aplicada primeiramente ao “mundo rural”, a abordagem foi 

posteriormente mobilizada para analisar e interpretar as possibilidades de 

transformação social “em e por” campos empíricos que vão de cidades ao “campo das 

representações” passando pela produção do espaço55. 

                                                
48 Cf. Lefebvre, op. cit., [1970] 2001a, p. 73.  
49 Cf. José de S. Martins, “As temporalidades da História na dialética de Lefebvre”, em Martins (org.), 

Henri Lefebvre e o Retorno à Dialética, 1996, p. 21.  
50 Cf. Lefebvre, op. cit., [1970] 2001a, p. 74.  
51 Idem, ibidem, grifo no original.  
52 Cf. Frehse, “For Difference ‘in and through’ São Paulo”, 2014, p. 245.  
53 Cf. Lefebvre, op. cit., [1970] 2001a, pp. 65–71.  
54 Idem, pp. 65–66, grifo no original.  
55 Cf. Frehse, “For Difference ‘in and through’ São Paulo”, 2014, p. 246.  



 375 

Entretanto, os fenômenos cuja historicidade o método permite discernir diferem 

um tanto das relações corporais em lugares, que me interessam aqui. Embora 

baseada em termos descritivos na existência empírica de relações sociais, de objetos 

e concepções em um campo empírico específico – portanto num lugar -, a ênfase 

regressivo-progressiva de Lefebvre residiu explicitamente nas relações das “técnicas” 

com “grupos humanos e a estrutura social”56, e não na dimensão corporal. Em outra 

ocasião57 detalhei os três procedimentos envolvidos no método, suas possibilidades 

conceituais e metodológicas e sua excepcionalidade para a pesquisa urbana (latino-

americana), enfatizando que ela ajuda a investigar empírica e conceitualmente o papel 

da historicidade na busca por diferenças entre as cidades do presente. Assim, pude 

reconhecer que o método regressivo-progressivo perpassa apenas tacitamente as 

análises de Lefebvre de problemas ligados ao corpo “vivente”: seja a questão do 

percebido, do concebido e do vivido58, ou aquela dos ritmos, que o autor inquiriu 

abertamente a partir dos anos 1960 e, em particular, no final da vida59. O relativo 

silêncio das publicações de Lefebvre em relação ao desdobramento regressivo-

progressivo de suas ponderações sobre o corpo à primeira vista conspira contra o 

sociólogo “espacial-relacional” que queira mobilizar o método para interrogar-se 

acerca do espaço relacional produzido através de relações corporais em lugares.  

Portanto, ajustes são necessários – e uma articulação metodológica com a 

concepção goffmaniana de regras de conduta, favorável. Dados os limites deste 

artigo, optei por desenvolver em termos lefebvrianos o problema teórico em foco 

concentrando-me analiticamente em particular nessa dimensão empírica das relações 

corporais. É que tenho trabalhado etnograficamente sobre ela por referência a lugares 

particulares do centro de São Paulo entre 2013 e 201460. Trata-se de regularidades de 

natureza simbólica implícitas no que chamo de conduta corporal de pedestres nas 

                                                
56 Cf. Lefebvre, op. cit., [1970] 2001a, p. 66.  
57 Cf. de Frehse respectivamente “Zeiten im Körper”, 2013b, e “For Difference ‘in and through’ São Paulo”, 

2014.  
58 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 50, passim; Frehse, “For Difference ‘in and through’ São Paulo”, 

2014, pp. 247–258.  
59 Cf. Frehse, “Zeiten im Körper”, 2016c, pp. 107–108; de Lefebvre respectivamente op. cit., 1961, p. 233, 

e op. cit., 1992; e Henri Lefebvre e Cathérine Régulier, “Le projet rythmanalytique”, Communications, 
41, 1985, pp. 191–199. 

60 Cf. de Frehse respectivamente “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e São 
Paulo”, 2013a, “Zeiten im Körper”, 2013b, “A rua no Brasil em questão (etnográfica)”, 2013c, “For 
Difference ‘in and through’ São Paulo”, 2014, “Quando os ritmos corporais dos pedestres nos espaços 
públicos urbanos revelam ritmos da urbanização”, 2016c, “Da desigualdade social nos espaços públicos 
urbanos no Brasil”, 2016e, “La rue comme territoire de l’attente”, 2016f, “On the everyday history of 
pedestrians’ bodies in São Paulo’s downtown amid metropolization (1950-2000)”, no prelo; e Frehse e 
Vidal, “Waiting Territories Understood as Moral Territories”, 2016.  
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ruas e praças públicas da cidade nesses dois anos. Refiro-me às conexões corporais 

dos seres humanos de idades, gêneros e religiões diversas, mas também de variadas 

origens socioeconômicas e socioespaciais que passaram fisicamente com 

regularidade por tais lugares ou ali permaneceram fisicamente também em ritmo 

regular, no decorrer de dois anos nos quais a cidade ainda testemunhava uma notável 

efervescência econômica, em meio às vigorosas políticas redistributivas que 

prevaleceram no Brasil entre a década de 1990 e 2014.  

Em termos metodológicos, essa escolha implica atentar para a mecânica fina 

de interações sociais verbais e não verbais no nível fenomênico da vida social. Assim, 

é convidativo mobilizar abordagens sociológicas de natureza fenomenológica que 

enfoquem a dimensão corporal desses padrões de comportamento em lugares. Uma 

alternativa atraente é justamente o instrumental analítico desenvolvido por Goffman 

para abarcar em termos sociológicos a variedade fenomênica de regras de conduta 

implícitas nas situações de interação tanto verbal quanto não verbal. Ambas de fato 

prevaleciam entre os pedestres empiricamente investigados.  

Fortemente marcado por uma formação ao mesmo tempo sociológica e 

antropológica61, metodologicamente crucial para uma pesquisa sensível a ambas as 

dimensões corporais da interação social, Goffman concentrou-se em “regras de 

conduta” que assumiu como guias de ação moralmente carregados62. Isso acarretou 

dissecar, em termos fenomenológicos, “situações” de interação social, ou seja, 

“ambiente[s] espaciais” com possibilidades de monitoramento recíproco dos padrões 

normativos implícitos nas “relações sintáticas” entre os atos recíprocos de indivíduos 

em copresença física63. Assim, o autor demonstrou que a interação social é tanto 

verbal quanto não verbal: nas situações, os indivíduos se comunicam uns com os 

outros através de palavras e de sua “aparência corporal e atos pessoais: trajes, 

postura, movimento e posição, nível de som, gestos físicos [...], decorações faciais e 

ampla expressão emocional”64.  

Enquanto o idioma verbal é decisivo em situações onde a interação verbal é ou 

relativamente espontânea (como na observação participante que conduzi nos lugares 

públicos centrais de São Paulo) ou induzida (como em minhas entrevistas ali), há 

também um “idioma corporal”, um “discurso convencionalizado” cujos signos 
                                                
61 Cf. Fraya Frehse, “Erving Goffmans Soziologie des Raums”, Sozialraum.de, 1, 2016a, p. 6, disponível 

em www.sozialraum.de, acesso em 5.10.2016. 
62 Cf. de Goffman respectivamente op. cit., 1967, p. 48, e op. cit., 1971, p. 342.  
63 Cf. de Goffman op. cit., 1963a, p. 18, e op. cit., 1967, p. 2.  
64 Idem, p. 33.  



 377 

normativos transmitem informação sobre os indivíduos em interação através da 

aparência física e dos atos físicos65. É o que me leva a considerar a abordagem 

analítica desse autor sobre as regras de conduta útil para uma pesquisa dos padrões 

de conduta corporal.  

Como o meu interesse reside em analisar e conceituar em termos regressivo-

progressivos o espaço produzido pela presença da historicidade nessas regras em 

lugares, seria possível argumentar contra a abordagem fenomenológica goffmaniana. 

Afinal, este autor privilegiou padrões de interação verbal e não verbal que ocorrem 

“dentro das fronteiras de uma situação”66; ora, datas históricas de relações corporais 

em lugares transcendem por definição as fronteiras situacionais. Vale salientar na 

contramão, entretanto, que o mesmo Goffman que privilegiou esse recorte analítico, 

frisou também que “atividades situadas” também contam com “aspecto[s] meramente 

situado[s]’, “componente[s]” da interação social que ocorrem em situações sem ser de 

situações, e que também estão submetidos a uma “regulação normativa” 67. Isso se 

torna particularmente notável no caso da historicidade das regras de conduta corporal 

apresentadas na próxima seção.  

Partindo dessa peculiar perspectiva dialética e fenomenológica, é possível 

especificar com mais precisão tanto o “processo de conjunto” metodologicamente 

crucial que investigarei aqui em termos regressivo-progressivos, quanto os sujeitos, o 

lugar e o tempo empiricamente dados a serem analisados sob o prisma das regras de 

conduta corporal dos pedestres paulistanos.  

Investigarei em particular as complexidades horizontal e vertical que 

impregnam a produção do espaço urbano, isto é, de uma “camada” específica de 

“espaço(-tempo)”, ao lado dos espaços rural e industrial: tais camadas “se superpõem, 

se telescopam e reabsorvem ou não, uma dentro da outra” 68 . Assim, um tipo 

específico de “prática espacial” vem para o primeiro plano da conceituação como 

processo de conjunto: “o processo de urbanização”, conjunto de dinâmicas 

econômicas, sociais e culturais contraditórias implícitas na expansão da cidade e do 

“tecido urbano”, e na formação de “centralidades”69. Conceituar em termos regressivo-

progressivos o espaço urbano produzido pelos padrões de interação verbal e não 
                                                
65 Idem, p. 34. 
66 Idem, p. 22, grifo meu; cf. também de Goffman respectivamente “Microsociologie et histoire”, 1983a, p. 

201, e “The Interaction Order”, 1983b, pp. 4–5.  
67 Cf. Goffman, op. cit., 1963a, p. 22, grifos no original.  
68 Cf. Lefebvre, La révolution urbaine, 1970b, p. 168.  
69 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 450; para uma síntese cf. Schmid, op. cit., 2005, p. 132.  
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verbal dos pedestres nos lugares públicos centrais de São Paulo em 2013-2014, 

ressalta contribuições teóricas para o espaço (não apenas urbano) produzido através 

de relações corporais em lugares. 

Para tanto, o meu foco empírico recairá sobre dados etnográficos meus 

relativos à interação verbal e não-verbal de pedestres que venho chamando de não-

transeuntes da Praça da Sé paulistana às segundas e sextas-feiras à tarde (14-18h), 

entre fevereiro de 2013 e março de 201470. A categoria heurística refere-se a uma 

ampla gama de tipos humanos que se destacaram durante o meu trabalho de campo 

em função de uma regra de conduta corporal peculiar, em meio à aparência física da 

praça. Eles permaneciam fisicamente com regularidade ali durante o horário 

comercial, independentemente dos constrangimentos físicos de transeuntes e do 

trânsito de veículos – para não mencionar a repressão policial. Interagir com 25 de tais 

pedestres de modo mais detido graças à observação participante e a entrevistas em 

profundidade, me permitiu subtipificar os não-transeuntes como artesãos de rua (entre 

outros, o engraxate e o sapateiro que privilegio aqui), artistas de rua (particularmente 

dois músicos e um dançarino), pregadores de rua (em especial três “pastores” e uma 

“pastora” pentecostais), comerciantes de rua (por exemplo, um plaqueiro) e pessoas 

de rua vivendo nos lugares públicos da cidade (e que se autodenominam “moradores 

de rua”, no caso oito homens e sete mulheres). Esses pedestres diferem claramente 

dos assim chamados transeuntes, tipo cuja existência deve tudo à regra de conduta 

corporal de passar fisicamente com regularidade pelos lugares públicos, em meio a 

um padrão específico de interação social: o estabelecimento de vínculos impessoais 

com outros pedestres71. 

Ao privilegiar, em termos analíticos, os padrões de conduta corporal de não-

transeuntes na Praça da Sé paulistana durante as tardes “úteis”, minha abordagem 

tem como enfrentar conceitualmente um elemento da produção do espaço urbano que 

insinua instantaneamente a complexidade horizontal do fenômeno em jogo. Afinal, 

não-transeuntes contrastam fortemente com transeuntes, os pedestres “clássicos” de 

praças-sede de catedrais durante o período comercial em outras realidades urbanas 

atuais – e, para fins heurísticos de síntese, penso aqui especialmente em Londres, 

Paris e Berlim. Estas não apenas são cidades que conheço relativamente bem, mas 

que protagonizam conceituações sociológicas internacionalmente influentes sobre as 

                                                
70 Cf. de Frehse respectivamente “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e em São 

Paulo”, 2013a, e “For Difference ‘in and through’ São Paulo”, 2014.  
71 Cf. Frehse, op. cit., 2011, p. 45.  
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relações de transeuntes (antigos e recentes dandies, flâneurs, blasés etc.) com a 

urbanização “moderna” e, mais recentemente, global. De fato, desde a Idade Média 

praças-sede de catedrais são lugares públicos geográfica e simbolicamente centrais, 

em termos funcionais, em cidades ocidentais 72 . Assim, permitem comparações 

“horizontais” instantâneas com outros espaços urbanos atuais cuja produção é 

mediada, entre outros, por praças-sede de catedrais. 

Além de diferirem no nível fenomênico dos pedestres usuais das praças 

públicas dos centros europeus anteriormente mencionados durante o horário 

comercial, os não-transeuntes em foco costumavam permanecer fisicamente com 

regularidade na Praça da Sé paulistana no intervalo em que o trânsito de transeuntes 

ali era mais intenso. Nesse ínterim, mobilizavam regras de conduta corporal cujas 

datas históricas se destacam de modo verticalmente complexo, para fins regressivo-

progressivos, dada a sua variedade em meio à diversidade de datas históricas da 

materialidade construída da praça. Assim, torna-se possível uma conceituação 

regressivo-progressiva sintética da produção do espaço urbano e do espaço que é 

produzido em termos relacionais notadamente pela mediação da historicidade das 

regras de conduta corporal de não-transeuntes, em meio à materialidade de um lugar 

público como a Praça da Sé em 2013 e 2014. E a dimensão vertical das regras de 

conduta exerce o papel metodológico de mediação do espaço produzido através das 

relações corporais em lugares. 

A fim de demonstrar tudo isso “em ação”, a metodologia peculiar demanda 

centrar-se nos momentos descritivo e analítico-regressivo do método lefebvriano em 

busca dos padrões de interação verbal e não verbal dos não-transeuntes, em meio à 

materialidade construída da praça. Mais precisamente, a complexidade horizontal da 

produção do espaço urbano se desvela através da descrição dos padrões cujas datas 

históricas importam, e que, por sua vez, se deixam discernir empiricamente com base 

em evidências documentais das raízes temporais de tais regras, nas praças centrais 

de São Paulo. Com base no tratamento analítico-regressivo desses indícios, o 

momento histórico-genético permite articular dialeticamente ambas as complexidades 

da produção do espaço urbano em busca de sua “explanação”.  

Nesse sentido, não assumo os indícios em questão como isolados da prática 

social através da qual os três momentos do espaço são produzidos. De fato, as regras 

de conduta corporal cuja historicidade importa e é empiricamente demonstrável, se 

desvelam através do modo como não-transeuntes percebem a Praça da Sé pela 
                                                
72 Cf. Cláudio Pastro, A Arte no Cristianismo, 2010, p. 264.  
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mediação de seus corpos, uma vez que “a prática social assumida globalmente supõe 

um uso do corpo: o emprego das mãos, dos membros, dos órgãos sensoriais, os 

gestos do trabalho e os das atividades exteriores ao trabalho”73. Ademais, é crucial 

buscar as imagens da praça desses não-transeuntes, e elas são invenções afetivas 

individuais e comunicáveis localizadas “no sensível”74. De fato, a prática espacial é 

mediada por representações, e é apenas quando estas se conectam com valores que 

“se consolidam. Tornam-se éticas ou estéticas; guiam a ação”75. Inquirir o espaço 

percebido e o vivido não se faz sem ter em conta aquele racionalmente concebido que 

se apresenta ao pesquisador na Praça da Sé. Longe de ser um “modelo” abstrato, a 

tríade percebido-vivido-concebido “apreende o concreto”76, sendo o “concreto humano” 

a infinita complexidade da vida real dos seres humanos77. No nível empírico, esses 

momentos “se congregam, de modo que o ‘sujeito’, o membro de qualquer grupo 

social pode passar de um ao outro sem perder-se ali”78. Assim, sintetizando-se o 

procedimento em termos metodológicos, as regras de conduta de interesse na Praça 

da Sé referem-se ao lugar que é percebido e vivido corporalmente pelos não-

transeuntes em meio a maneiras como esse mesmo lugar é concebido em termos 

arquitetônicos e urbanísticos (por especialistas tais como arquitetos e urbanistas).  

Dados os limites deste artigo, abreviarei a descrição das regras de conduta 

corporal em questão. Privilegiarei em termos analítico-regressivos a complexidade 

vertical da Praça da Sé percebida e vivida que se evidencia por meio, 

respectivamente, de um padrão de interação não verbal e de imagens do espaço por 

parte dos não-transeuntes anteriormente referenciados. Assim, terei como avançar em 

direção ao momento histórico-genético.  

 

O que a historicidade de padrões de conduta corporal na Praça da Sé revela 

sobre o espaço 

 

Em termos físicos, a Praça da Sé paulistana é um imenso adro octogonal 

quase plano de aproximadamente 37.500 m2, que se estende a nordeste e a leste da 

                                                
73 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 50.  
74 Cf. Lefebvre, op. cit., 1961, p. 288.  
75 Cf. Lefebvre, La présence et l’absence, 1980, p. 81.  
76 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 50.  
77 Cf. Henri Lefebvre, “La notion de totalité dans les sciences sociales”, Cahiers Internationaux de 

Sociologie, 18 (2), 1955, p. 63.  
78 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 51.  
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Catedral Metropolitana de São Paulo por sobre a colina na qual, a partir de 1554, teve 

início a urbanização da atual megacidade, fundada como povoamento jesuítico 

interiorano.  

Meu foco primordial reside no átrio cimentado diante da catedral (cf. a metade 

superior da Fig. 1), dada a diversidade de datas históricas que coexistem tanto em sua 

materialidade construída quanto nos corpos dos não-transeuntes que ali permanecem: 

 

 
Figura 1: Fábio Mariz Gonçalves, Vista aérea noroeste da Praça da Sé 

(sexta-feira de fevereiro de 2012) [Fonte: Coleção do autor] 
 

Tal área parcialmente sombreada por árvores congrega o formato 

historicamente primeiro do local, um triângulo (cf. a área sombreada na direita superior 

da Fig. 1). Esta foi a aparência da atual praça entre o final do século XVI e 1912, 

quando a segunda igreja de arquitetura colonial portuguesa ali existente (desde 1745) 

e três quarteirões mais a sudoeste (originalmente localizados na área à qual 

correspondem a metade e a esquerda superiores da Fig. 1) foram demolidos para a 

construção de um amplo templo neogótico encimado por uma cúpula renascentista. A 

igreja deveria ser fronteada por um tablado retangular abrangente e ladeada por 

expressões arquitetônicas recentes dos poderes político e religioso79. Inaugurada 

oficialmente em 1954, no início dos anos 1970 a catedral testemunhou a mais radical 

reforma urbanística da praça: durante a última ditadura militar brasileira (1964–1985), 

a instalação do principal entroncamento metroviário da cidade em seu subsolo tornou-

                                                
79 Para mais detalhes cf. Frehse, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e em São 

Paulo”, 2013a, pp. 153–154.  
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se pretexto para demolir dois quarteirões de prédios a leste (na metade inferior da Fig. 

1).  

Esta breve descrição sugere que, em prol de apreensão analítica da 

historicidade das regras de conduta corporal dos não-transeuntes da Praça da Sé 

durante o horário comercial de 2013 e 2014, é necessário considerar que esses 

padrões se (re)produziram em um lugar cuja aparência física vem passando por 

mudanças episódicas radicais desde os anos 1910. Tal conjuntura urbanística integra 

uma lógica de urbanização que data historicamente do final do século XIX e pode ser 

sintetizada com a ajuda do sensível comentário de Claude Lévi-Strauss sobre a São 

Paulo que ele viu em 1935: “A cidade se desenvolve com tal rapidez que é impossível 

arranjar-lhe um mapa: cada semana demandaria uma nova edição”80. Não há como 

compreender essa dinâmica sem ter em conta o papel socioeconômico cada vez mais 

relevante que a especulação imobiliária assumiu nas cidades brasileiras a partir de 

meados do século XIX, quando as elites econômicas e políticas do país reconheceram 

o fim iminente da secular escravidão africana81. 

O que importa aqui é que as datas históricas da praça concebida arquitetônica 

e urbanisticamente são relativamente recentes. Em 2013-2014 o objeto material de 

construção mais antiga ali era a catedral, erguida em 1912 e marcada por um estilo 

arquitetônico que data do passado gótico europeu, muito anterior à chegada dos 

portugueses ao Brasil. Por sua vez, as atuais áreas cimentada e ajardinada da praça 

datam dos anos 1970, em conformidade com a representação urbanística de espaço 

de que a praça deveria ser sobretudo uma passagem para transeuntes; portanto, 

bancos de praça ali são raros, e desde a última reforma (2007) restritos à área 

ajardinada82. 

Em busca de idades históricas mais antigas, há que se buscar os corpos dos 

não-transeuntes – conforme exemplificado na Fig. 2: 

 

                                                
80 Cf. Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, 1955, p. 107.  
81 Cf. José de Souza Martins, O Cativeiro da Terra, [1979] 1996, pp. 95-150, e Raquel Rolnik, A Cidade e 

a Lei, 1997, pp. 22-25. 
82 Cf. Frehse, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e em São Paulo”, 2013a, pp. 

153–157.  
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Figura 2: Fraya Frehse, Em meio a transeuntes: não-transeuntes deitados ou sentados no chão 

e nas muretas de antigos canteiros sob árvores (segunda-feira de outubro de 2013) 
 

Além da anteriormente mencionada regra de permanecer fisicamente com 

regularidade na Praça da Sé, é possível flagrar na praça o padrão de interação não 

verbal que denomino expansão física de partes do corpo humano e/ou de objetos 

pessoais na superfície material do lugar público. Basta enfocar, através de observação 

participante, o que Goffman chama de atos pessoais, neste caso implícitos no idioma 

corporal dos 25 não-transeuntes investigados. A regra diz respeito a expandir, em 

torno do local em que se costuma permanecer com regularidade, partes do próprio 

corpo (por exemplo esticar as pernas, aumentar a voz, deitar-se no chão etc.) e/ou 

pertences pessoais (sobretudo mochilas, afora instrumentos cruciais para o comércio 

ambulante, para a música e a pregação de rua; e mantas para ali dormir, cadeiras e 

bancos portáteis). É o que se insinua na Fig. 3:  

 

 
Figura 3: Fraya Frehse, Duas chamadas cadeiras de sapateiros no setor triangular norte da praça  

(quarta-feira abril de 2011) 



 384 

Assim, esses lugares de trabalho e sociabilidade acabam invariavelmente por 

transmitir a impressão etnográfica de que tais pedestres os percebem corporalmente 

como extensões físicas de suas próprias moradias. 

O aspecto revelador é que, durante o meu trabalho de campo, os policiais que 

patrulhavam a área aparentemente permaneciam indiferentes a tudo isso. Não importa 

que na época o comércio ambulante fosse formalmente proibido na Praça da Sé, e 

que a música e a pregação de rua fossem frequentemente reprimidos, no centro 

paulistano; ou que a atividade de engraxate no logradouro fosse autorizada apenas 

com restrições, e em cadeiras portáteis; enfim, que moradores de rua fossem 

ocasionalmente expulsos da praça durante a noite. De fato, o padrão de expandir 

fisicamente partes do próprio corpo e objetos com uma espontaneidade passível de 

ser associada à própria casa, parecia indiferente a qualquer contrarregra. É portanto 

impossível interpretar a regra como atitude de resistência politicamente impregnada 

em relação a práticas espaciais legais83. 

Como então explicá-la? Uma segunda alternativa seria recorrer a princípios 

estruturais de classe. Meu caderno de campo contém várias alusões a atributos do 

idioma corporal de não-transeuntes que indicam escassez material de bens; portanto, 

ao menos pobreza no sentido econômico do termo84. Ademais, desde os anos 1970 o 

centro de São Paulo tem sido lugar de trabalho e moradia por setores populacionais 

economicamente pobres, no âmbito de um processo de urbanização que restringe 

brutalmente as oportunidades econômicas e sociais para quem vive longe do centro 

urbano, e, portanto, onde a renda da terra é mais baixa e a pobreza prevalece85. 

Entretanto, de um lado, o idioma corporal dos não-transeuntes revela assimetrias que 

posicionamento social que se (re)produziam entre tais pedestres, embora todos 

fossem materialmente pobres86. De outro lado, se categorias estruturais de classe 

ajudam a explicar por que não-transeuntes frequentavam a Praça da Sé, elas não 

elucidam por que tal presença era mediada especificamente por essa regra de 

conduta corporal. 

Já em prol de uma explanação regressivo-progressiva do espaço produzido 

através dessa mediação há dados documentais inspiradores, que dizem respeito a 

regras de comportamento corporais usuais nas praças centrais de São Paulo no 
                                                
83 Idem, p. 168.  
84 Para detalhes cf. Frehse, “Da desigualdade social nos espaços públicos urbanos no Brasil”, Sociologia 

& Antropologia, 6 (1), 2016e, p. 140.  
85 Cf. para uma síntese Frehse, “For Difference ‘in and through’ São Paulo”, 2014, p. 257.  
86 Cf. Frehse, “Da desigualdade social nos espaços públicos urbanos no Brasil”, 2016e.  
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passado escravista oitocentista87. Relatos de viagem europeus e norte-americanos, 

diários e relatos memorialísticos de antigos habitantes, além de artigos de jornal e 

fotografias de rua anteriores à abolição oficial da escravidão africana (1888) 

evidenciam por vias diversas que durante o dia as ruas e praças da cidade abrigaram 

quase que exclusivamente a permanência regular de pedestres envolvidos quer em 

trabalho braçal (relativo ao comércio ambulante, à mendicância, à criação de animais, 

à prostituição), quer nos vínculos de sociabilidade que se desenvolviam sobretudo 

entre ex-escravos ou os chamados “livres” no contexto do próprio trabalho braçal88. 

Envoltos por tabuleiros, cestos e animais criados na rua, esses homens e mulheres 

(re)produziam ali e então vínculos econômicos e de sociabilidade, dado que toques 

noturnos de recolher ditaram a rotina de escravos nas ruas paulistanas até no mínimo 

os anos 1870, e que na São Paulo escravista espaços de moradia estavam direta ou 

indiretamente ligados à casa senhorial89. Obedecendo, por sua vez, a uma regra 

alternativa também tácita de comportamento corporal, homens e mulheres de posição 

social elevada apenas deixavam os seus lares em ocasiões excepcionais e 

cerimoniais, tais como procissões religiosas e civis, ou visitas a parentes. Em suma, 

nesse contexto urbano o padrão da passagem física regular pelas ruas e praças, que 

particulariza transeuntes, era a exceção, enquanto antepassados dos atuais não-

transeuntes eram a norma. De fato, foi apenas na esteira das várias transformações 

socioeconômicas, demográficas e políticas relativas à modernidade europeia 

oitocentista que transeuntes viraram os novos protagonistas da circulação regular 

pelas ruas e praças de São Paulo, a partir do final do século XIX, tornando 

historicamente possível inclusive assumi-los como parâmetros cognitivos para nomear, 

para fins heurísticos, seus contrapontos fenomênicos como não-transeuntes. 

Transeuntes praticavam a rotina da quantidade crescente de trabalhadores 

assalariados ou livres, numa cidade fortemente marcada pela presença tanto de ex-

escravos quanto de imigrantes europeus. Essa tendência foi de mãos dadas com a 

transformação das ruas e praças em lugares públicos, isto é, significados socialmente 

como sendo de acesso legal irrestrito a qualquer hora do dia e da noite, a partir de 

1888.  

É evidente que a conjuntura socioeconômica, os corpos humanos e objetos 

pessoais na Praça da Sé em 2013 e 2014 diferem drasticamente daqueles acima 

                                                
87 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, passim. 
88 Idem, pp. 65–263. 
89 Idem, pp. 125, 175.  
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esboçados. Entretanto, o padrão de interação não verbal que medeia as suas relações 

corporais é surpreendentemente análogo, reafirmando a reivindicação de Lefebvre de 

que  

 
na história do espaço como tal, o histórico, o diacrônico, o passado gerador se inscrevem 

incessantemente sobre o espacial, como sobre uma tela. Há mais, sobre e no espaço, que 

traços incertos deixados pelos acontecimentos; há a inscrição da sociedade em ato, o 

resultado e o produto de atividades sociais90.  

 

Não se trata, portanto, de recorrer a qualquer forma de determinismo histórico. 

O que interessa é levar a sério a data histórica da regra em questão, que, nem por 

provir do passado, torna o espaço menos prenhe de presente. Com efeito, “o espaço 

gerado pelo tempo é sempre atual”91. 

Com base nessa contextualização, há como abordar de modo mais breve uma 

segunda e última regra de conduta corporal a ser contemplada aqui. Ela diz respeito à 

interação verbal dos transeuntes da Praça da Sé comigo durante as entrevistas. 

Enquanto a data histórica do padrão de expansão física de corpos e objetos reside no 

mínimo no século XIX escravista, as imagens verbais dos pedestres entrevistados 

acerca da praça são bem mais recentes. Quando questionados sobre o que pensavam 

da Praça da Sé, e o que ela significava/representava para São Paulo, a representação 

verbal em torno da qual eles mais frequentemente convergiram referia-se ao 

logradouro como epicentro simbólico de São Paulo. Comum a dez entrevistados, tal 

associação foi complementada por outros termos, usados sem qualquer referência 

explícita aos monumentos históricos presentes no logradouro: “coração”, “miolo”, 

“ímã”, “centro”. 

Considerando-se que imagens são formas assumidas pelas representações, e 

que estas são mediações do ‘”imaginário” – isto é, da “relação da consciência 

(refletida, subjetiva) da consciência com o real” 92  –, é metodologicamente difícil 

precisar uma data histórica específica. O espaço (vivido) de representação “possui um 

nó ou centro afetivo” que pode ser, entre outros, “a praça, a igreja”, que contêm “os 

lugares da paixão e da ação, das situações vividas, implicando portanto 

                                                
90 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 131.  
91 Idem, ibidem.  
92 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980, pp. 240, 83, 56.  
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imediatamente o tempo”93. Em suma, prevalece ali a afetividade, o factual importa 

pouco.  

No entanto, a contundência com que relatos mnemônicos e jornalísticos dos 

anos 1950 em diante associam a Praça da Sé, em termos simbólicos, ao centro 

principal de São Paulo94, sugere que as imagens em foco datem, em termos históricos, 

desse período. Na esteira do aniversário do quarto centenário da cidade, suas elites 

econômicas e políticas inauguraram a nova catedral com uma pompa única, 

ressaltando em termos ideológicos o “progresso” de São Paulo, já então a 

demograficamente maior e economicamente mais rica (e industrializada) metrópole do 

país. Ademais, a praça também se tornara o principal entroncamento de ônibus da 

cidade, portanto um lugar urbano central de circulação e de permanência – não 

apenas física, mas imaginária.  

Essa combinação vertical de tempos históricos agora pode ser articulada 

dialeticamente, em termos histórico-genéticos, com a complexidade horizontal da 

produção de espaço urbano mediada pela historicidade das relações corporais 

empiricamente apreendidas na Praça da Sé. Assim, o metodologicamente decisivo 

processo de urbanização tem como entrar em cena. Desse ponto de vista, Lefebvre 

mostrou de modo pioneiro que o capitalismo do segundo Pós-Guerra trouxe consigo 

uma novidade histórica para a dialética da centralidade, caracterizada por 

“movimentos [que] se baseiam na inclusão-exclusão provocada espacialmente por 

uma causa determinada: o centro só ajunta distanciando e dispersando”. Tal dialética 

assume pretensões de totalidade em nome de uma “racionalidade política, superior” 

referida ao Estado ou à cidade 95 . Em São Paulo, essa dinâmica implicou uma 

expansão urbana sem precedentes e o seu atual policentrismo96. 

Com efeito, o processo é mediado pelo poder crescente do “espaço abstrato”, 

caracterizado pelas formas e quantidades que mantêm o funcionamento do 

capitalismo97. Quando se considera que nessa dinâmica a Praça da Sé se transformou 

num local de passagem privilegiado para transeuntes, é fácil inferir que a urbanização 

                                                
93 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 52.  
94 Cf. Candido M. Campos e José G. Simões (orgs.), Palacete Santa Helena, 2006; Frehse, “On the 

Everyday History of Pedestrians’ Bodies in São Paulo’s Downtown amid Metropolization (1950-2000)”, 
em Freire-Medeiros e O’Donnell (orgs.), Urban Latin America: Images, Words and the Built 
Environment, no prelo.  

95 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, pp. 445, 383.  
96 Para uma síntese cf. Frehse, “On the Everyday History of Pedestrians’ Bodies in São Paulo’s Downtown 

amid Metropolization (1950-2000)”, no prelo. 
97 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 61.  
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atual em São Paulo se encontra mais do que integrada à lógica de homogeneidade-

fragmentação-hierarquização que caracteriza o espaço (abstrato) da “modernidade”98. 

No espaço abstrato do segundo Pós-Guerra prevalecem os transeuntes e, portanto, 

também “um pacto de não-agressão, um quase acordo de não-violência”99. Ademais, o 

espaço abstrato carrega em si, como possibilidade, “a formação no campo” de um 

“espaço-tempo diferencial” ou “espaço diferencial”; este último “junta” as funções 

elementos e momentos da prática social que o espaço abstrato “disjunta”100. À luz 

dessas referências conceituais, a Praça da Sé percebida e vivida pelos não-

transeuntes parece, à primeira vista, um espaço diferencial, com tais pedestres se 

permitindo permanecer ali para fins de trabalho e de sociabilidade, ao invés de 

passarem por ali fugazmente como transeuntes.  

Mas as coisas são empiricamente mais contraditórias, e há ao menos três 

indícios nesse sentido. Do ponto de vista do espaço concebido, a Praça da Sé 

paulistana é mais um espaço abstrato para o tráfego (quantitativamente) disjuntivo do 

que um lugar que, em termos urbanísticos, implica – como as praças públicas no 

capitalismo moderno – o ajuntamento humano (qualitativo). Do ponto de vista do 

espaço percebido, por sua vez, o logradouro não funciona exclusivamente para o 

tráfego, como atestado pela presença de não-transeuntes, com suas regras de 

permanência regular e de expansão física de corpos humanos e objetos pessoais ali. 

Enfim, do ponto de vista do espaço vivido, esses pedestres, alguns dos quais 

imaginam a praça como o centro da cidade, usam tal imagem sem qualquer referência 

verbal à densidade temporal dos bens materiais que o logradouro contém.  

Esses três exemplos sugerem uma lógica diferente para a produção do espaço 

urbano pela mediação das relações corporais dos pedestres na Praça da Sé em 2013 

e 2014. Basta assumir “diferença” como concepção (lógica) e conteúdo (factual) 

historicamente produzido na esteira das “relações recíprocas, conflitivas e 

apaziguadas” entre as “qualidades” das “particularidades” que “sobrevivem” a tais 

encontros101. De um lado, o espaço urbano produzido é empiricamente diferente: a 

historicidade das regras de conduta corporal por não-transeuntes na Praça da Sé 

insinua corpos historicamente múltiplos. Estes contribuem para distanciar a produção 

do espaço urbano corrente, pela mediação desses vínculos, da modernidade europeia 

                                                
98 Idem, p. xxiii.  
99 Idem, p. 69, grifo no original.  
100 Idem, p. 64.  
101 Cf. Lefebvre, Le manifeste différentialiste, 1970a, p. 65 
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oitocentista. De fato, até hoje tal modernidade impregna a mobilidade cada vez mais 

acelerada e individualizada dos transeuntes que prevalece nas ruas e praças públicas 

dos países europeus e norte-americanos. De outro lado, o espaço urbano produzido é 

conceitualmente diferente, contrastando com aqueles nos quais emergem as 

concepções de espaço público que animam o debate sociológico contemporâneo102. 

Com efeito, em termos regressivo-progressivos, é o tempo historicamente 

relacional que vem para o primeiro plano e, com ele, uma combinação sociocultural 

particular de temporalidades históricas. Do ponto de vista de sua data histórica, o 

padrão da expansão física de corpos humanos e objetos pessoais alude a uma 

maneira de produzir espaço que é característica da sociedade escravista paulistana 

até o final do século XIX. Em termos históricos, ele se refere a uma prática espacial no 

âmbito da qual ruas e praças são núcleos espaciais referenciais. Já que a abolição da 

escravidão não resultou em mudanças significativas no status social daqueles fadados 

economicamente ao trabalho braçal nas ruas e praças e à sociabilidade que lhe é 

correspondente, o que mudou foram as mediações materiais que acompanharam os 

padrões relativos a como tais lugares são usados corporalmente. Contradições sociais 

do passado tornaram-se contradições históricas presentes, e novos objetos pessoais, 

incluindo aqueles relativos à difusão da moderna lógica do trânsito pelos quatro cantos 

do mundo, tais como mochilas e cadeiras portáteis, foram prontamente incorporados 

ao rol de mediações materiais de expansão física nos lugares públicos.  

Se a historicidade dessa regras de interação não verbal remete ao vigor da 

escravidão oitocentista na Praça da Sé no século XXI, o imaginário verbalizado pelos 

não-transeuntes insinua uma faceta definida do impacto de sua crise, na produção de 

espaço urbano em 2013 e 2014. A imagem da centralidade da praça foi 

frequentemente verbalizada por migrantes nascidos em regiões rurais ou semirrurais 

do Brasil. Dada a origem socioespacial de seus criadores, tal forma de representação 

se refere a um imaginário sobre São Paulo que se expandiu pelo país na esteira das 

migrações internas sem precedentes para a cidade, a partir dos anos 1930, e que 

permanecem vigorosas até os dias de hoje. Tal processo, por sua vez, é um 

desdobramento histórico de relações de trabalho e acesso à propriedade da terra 

forjadas precisamente durante a crise da escravidão no Brasil103. Talvez seja em 

função de tal imaginário que os entrevistados experimentem e vivam a Praça da Sé 

                                                
102 Cf., entre outros, Martin Klamt, ”Öffentliche Räume”, em Eckardt (org.), Handbuch Stadtsoziologie, 

2012, pp. 775-804; e Alan Harding e Talja Blokland, Urban Theory, 2014, pp. 186–214.  
103 Cf. José de S. Martins, A Política do Brasil Lúmpen e Místico, 2011, pp. 8–9.  
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como epicentro simbólico da cidade – mesmo que representantes das classes médias 

atualmente estejam distantes de reconhecê-la como centralidade paulistana mais 

importante104. 

Assim, as datas históricas de ambos os padrões de conduta corporal por parte 

de não-transeuntes na Praça da Sé insinuam, no âmbito de um lugar bem circunscrito, 

que uma lógica particular subjaz à produção do espaço urbano. Em meio à dialética da 

centralidade – que atrai enquanto expele -, o centro da cidade atrai precisamente 

aqueles que ele expele – e cujos corpos são guiados fortemente por padrões de 

interação não verbal e de espaço verbalmente imaginado cujas origens históricas se 

situam, em última instância, no passado escravista brasileiro. 

Quanto ao espaço produzido pela mediação das regras de conduta corporal, o 

caso da Praça da Sé sugere que ele é produto histórico das relações entre bens 

materiais atualizados de forma recorrente e/ou corpos humanos desatualizados de 

forma recorrente, enquanto bens simbólicos medeiam entre ambos. O espaço é 

prenhe de uma combinação particular de temporalidades históricas, a maioria das 

quais concernem à difícil transição sociocultural implícita no fim da escravidão africana 

no Brasil. Mas tal combinação só se torna empiricamente evidente quando se enfoca 

outro espaço e seus tempos: relações corporais e sua historicidade.  

 

Conclusão 

 

Forjada num encontro insuspeitado entre Lefebvre e Goffman, minha 

metodologia regressivo-progressiva para conceituar a interferência do tempo 

historicamente relacional no espaço relacional através de relações corporais em 

lugares pode ser resumida nas seguintes etapas operacionais: (1) coletar, em termos 

descritivos, informações documentais sobre a história social e urbanística do lugar 

pesquisado, a fim de apreender a historicidade de sua aparência material com base, 

entre outras, em concepções urbanísticas de espaço; (2) coletar em termos 

descritivos, com a ajuda de observação participante (incluindo a produção de imagens 

visuais), informações etnográficas sobre os padrões de idioma corporal implícitos na 

interação não verbal e verbal vigente no lugar; (3) coletar em termos descritivos, desta 

vez com a ajuda tanto de observação participante quanto de entrevistas em 

profundidade, informações etnográficas sobre os padrões de imagens não verbais e 

verbais do lugar; (4) apreender em termos analítico-regressivos, com a ajuda de 
                                                
104 Cf. Heitor Frúgoli Jr., Centralidade em São Paulo, 2000.  
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pesquisa documental acerca da história social de tipos funcionalmente análogos de 

lugares, a historicidade dos padrões anteriormente descritos; (5) interpretar em termos 

histórico-genéticos, à luz do processo de conjunto mais amplo, as datas históricas 

anteriormente identificadas e relativas ao espaço concebido, ao percebido e ao vivido, 

a fim de identificar tanto as contradições históricas que elas sugerem, quanto o que 

estas, por sua vez, desvelam respectivamente sobre a produção do espaço em tal 

lugar e para além dali, e, com base nisso, sobre o espaço produzido pela mediação 

das regras de conduta corporal em foco. 

Dadas as limitações de um artigo de periódico, os dados empíricos que me 

permitiram fazer uso de tal abordagem aqui são esparsos, oferecendo não mais do 

que um vislumbre do que me interessa aqui ressaltar. Se o pesquisador inclui em sua 

análise do espaço as datas históricas das relações corporais que os seres humanos 

nutrem uns com os outros e/ou com bens materiais/simbólicos em lugares, a 

conceituação do espaço fica impregnada de tempo histórico – ou, melhor dizendo, de 

uma combinação empiricamente particular, socioculturalmente definida, de 

temporalidades históricas. Certamente não se trata de uma tarefa fácil, e a 

metodologia aqui desenvolvida espera contribuir para modos de se viabilizar isso.  

Por referência ao debate sociológico contemporâneo sobre o espaço 

relacional, o caso das regras de conduta corporal dos pedestres na Praça da Sé indica 

que o espaço produzido pela mediação desses vínculos deve bastante, de um lado, a 

um habitus que é historicamente datado. Se o espaço evidencia empiricamente essa 

historicidade através dos corpos, como não levar em conta tal dimensão ao conceituar 

esse mesmo espaço? De outro lado, as interações não verbais e verbais dos 

pedestres sugerem a importância da historicidade também nas práticas de spacing e 

síntese em lugares. Se o spacing é perpassado por técnicas corporais histórica e 

culturalmente específicas105 e a prática de síntese é indissociável não apenas da 

percepção e da representação que abstrai, mas da memória106, as datas históricas de 

todas essas mediações variam, embora elas coexistam no campo de pesquisa. 

O que será que essas combinações socioculturalmente particulares de 

temporalidades históricas nos revelam sobre o espaço constituído através delas? Ou, 

para retornar à questão que inspirou este artigo: como a historicidade interfere nas 

relações corporais em lugares que geram espaço? 

                                                
105 Cf. Martina Löw, “Die Rache des Körpers über den Raum?”, 2005, p. 264.  
106 Cf. Löw, op. cit., 2001, p. 199.  
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A metodologia aqui apresentada oferece três contribuições para a questão. Em 

primeiro lugar, se combinações socioculturalmente definidas de tempo histórico 

impregnam as relações corporais em lugares, e através das quais o espaço é 

produzido em termos relacionais, tanto as relações corporais quanto o espaço são 

necessariamente prenhes de diferença. Do ponto de vista da historicidade, nem 

corpos nem espaço relacionais são conceitualmente viáveis sem que o sociólogo 

espacial-relacional seja receptivo a incluir a diferença na conceituação relacional tanto 

dos corpos quanto do espaço.  

Mas tudo isso demanda pesquisa empírica. Portanto, em segundo lugar, tanto 

regras de conduta corporal verbal e não verbal quanto lugares públicos têm papéis 

analíticos cruciais. Eles alargam instantaneamente o escopo de comparações 

“horizontais” possíveis, em meio à importância da dimensão “vertical” do espaço (e 

sua produção) a ser perscrutada.  

Por fim mas não menos importante, a metodologia aponta para a importância 

não apenas teórica mas metodológica de Lefebvre para a discussão sociológica 

acerca da natureza relacional do espaço. Afinal, sua abordagem regressivo-

progressiva propõe que as relações sincrônicas que geram o espaço também têm de 

ser abordadas em suas dimensões diacrônicas. Assim, em particular o percebido e o 

vivido têm de ser analiticamente distinguidos um do outro em meio ao concebido. De 

fato, a historicidade varia dependendo de como as informações são coletadas, em 

situações de interação seja verbal, seja não verbal com os protagonistas das relações 

corporais em lugares, e através das quais, por sua vez, o espaço é produzido. 

Se isso tudo parece abstrato, permanece contudo crucial para a pesquisa 

sociológica nas e sobre as ruas e praças da maior megacidade sul-americana do 

presente. Praticar sociologia nesses lugares é deparar-se dia a dia com corpos 

humanos cuja compreensão não se limita de modo algum ao empiricamente visível e 

verbalizado. Uma dialética complexa une o espaço dos corpos e os corpos do espaço: 

o espacialmente visível está simultaneamente oculto e, por isso mesmo, permite 

desvendar o que está temporalmente invisível.  

Isso tudo lembra demais a interação entre as complexidades vertical e 

horizontal da vida social sobre as quais Lefebvre escreveu há tanto tempo: “Daí um 

emaranhado de fatos que apenas uma boa metodologia consegue desembaraçar”107. 

                                                
107 Cf. Lefebvre, op. cit., [1970] 2001a, p. 66, grifo no original. 
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14 

Da história cotidiana dos corpos dos pedestres  

no centro de São Paulo em meio à metropolização (1950-2000)* 

 

 Considerando que na segunda metade do século XX São Paulo se 

transformou, em termos demográficos, tanto na maior metrópole da América Latina 

quanto na segunda maior região metropolitana do mundo depois da Cidade do 

México, este estudo pretende lançar um olhar sociológico particular sobre a história 

social subjacente a esse processo socioespacial de expansão urbana. O que a história 

cotidiana das relações corporais dos pedestres nas ruas e praças do centro 

historicamente mais antigo de São Paulo entre 1950 e 2000 revela sobre a produção 

de espaços públicos ali, em meio à chamada metropolização nessas décadas? 

 Minhas referências conceituais para enfrentar a questão advêm de duas 

abordagens sociológicas dialéticas das relações entre vida cotidiana, história e a 

produção de espaço (urbano) no capitalismo. Segundo Henri Lefebvre, a vida 

cotidiana, como “nível” específico “de realidade social” 1 , é um produto histórico 

moldado pelas relações entre repetições lineares ou cíclicas que moldam os ritmos e, 

assim, o tempo (duração), que se mede pelo espaço – e vice-versa2. Portanto, existe a 

possibilidade histórica do “cotidiano”, modo de vida este que, pautado na programação 

e no cálculo racional que singularizam o “mundo moderno”, é pleno de contradições 

que se expressam espacialmente. Inspirado em Lefebvre, o sociólogo brasileiro José 

de Souza Martins especifica que “a história local e cotidiana” é mediação de processos 

sociais mais amplos, passíveis de transformar a sociedade e, portanto, de serem 

assumidos como históricos3. 

No caso em foco, tais processos se referem à metropolização, isto é, a uma 

expansão sem precedentes de cidades grandes a partir da década de 19504. Sua 

característica socioespacial essencial é, de um lado, a difusão geográfica de “funções” 

tais como moradia, comércio, finanças, administração, indústria, profissões e 

empregos, religião e entretenimento para fora das áreas urbanas historicamente mais 

                                                
* Versão traduzida e revista de Fraya Frehse, “On the Everyday History of Pedestrians’ Bodies in São 

Paulo’s Downtown amid Metropolization (1950-2000)”, em Freire-Medeiros e O’Donnell (orgs.), Urban 
Latin America: Words, Images and the Built Environment, no prelo.  

1 Cf. Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, vol. 2, 1961, pp. 56 e 52-56. 
2 Cf. Henri Lefebvre, Éléments de rythmanalyse, 1992, pp. 16-17. 
3 Idem, pp. 12-13. 
4 Cf. Denise Pumain, “Métropolisation”, em Pumain, Paquot e Kleinschmager, Dictionnaire La ville et 

l'urbain, 2006, pp. 184-185.  
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antigas5. De outro lado, áreas geograficamente mais distantes, recém-urbanizadas, se 

tornam “centralidades” que coexistem com o núcleo original – que eu, para fins 

heurísticos, denomino centro histórico. De fato, se a “realidade urbana” como tal 

depende da existência de um centro, que se destrói por remeter a outra centralidade6, 

uma novidade histórica do capitalismo do segundo Pós-Guerra é que a centralidade se 

pretende “total” em nome de uma “racionalidade superior, política” referida ao Estado 

ou à cidade: portanto, a centralidade expele violentamente elementos periféricos7. 

À luz dessas ponderações, a minha questão aqui tem como se tornar mais 

precisa. O que chamo de relações corporais se refere aos vínculos que, no nível 

fenomênico da vida cotidiana, os seres humanos nutrem entre si e/ou com bens 

materiais/simbólicos em lugares pela mediação de seus corpos8. Já que “cada corpo 

vivente é e possui o seu espaço: ele se produz nele e o produz” simultaneamente, o 

corpo humano é um produto social análogo ao espaço; isto é, a essa mediação 

peculiar da prática social que implica, contém e dissimula relações sociais, as quais, 

por sua vez, só existem “em e através do” espaço9. Já ruas e praças são lugares, isto 

é, “níve[is] do espaço social” discerníveis como tais através de palavras do discurso 

cotidiano (no nível fenomênico da realidade social), às quais, por sua vez, 

corresponde uma prática espacial que tais palavras dizem e compõem10. Assim, é 

possível assumir que o que torna discursivamente “públicos” lugares como as ruas e 

praças empiricamente existentes no centro histórico de São Paulo em meio à 

metropolização é uma prática social cujos espaços de referência são públicos no 

sentido que Lefebvre atribui à rua: ela “publiciza o que se passa em outro lugar, em 

segredo”11. Os protagonistas de tal prática social que, corporalmente espacializada em 

lugares públicos, é reveladora da produção de espaços públicos, são pedestres. Trata-

se de seres humanos mais ou menos anônimos das diversas idades, gêneros e 

religiões, mas também de origens socioeconômicas e socioespaciais variadas, que 

passam por e/ou permanecem fisicamente com regularidade nos lugares públicos. 
                                                
5 Para sínteses em relação a São Paulo e à Cidade do México, cf., entre outros, Nice L. Müller, “A área 

central da cidade”, em Azevedo (org.), A Cidade de São Paulo, 1958, p. 125; Daniel Hiernaux-Nicolas, 
“Die historischen Stadtzentren Lateinamerikas: Auf dem Weg zu einer kreolischen Gentrifizierung?”, em 
Huffschmid e Wildner (orgs.), Stadtforschung aus Lateinamerika, 2013, p. 283.  

6 Cf. Henri Lefebvre, Espace et politique, [1973] 2000, pp. 77-78.  
7 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, p. 383.  
8 Cf. a respeito Fraya Frehse, “Relational Space through Historically Relational Time – in the Bodies of 

São Paulo’s Pedestrians”, Current Sociology, 65 (2), Monografia 2, 2017, disponível em 
<http://journals.sagepub.com/eprint/pZr5UAfMpp9EQYPs5xmP/full>, acesso em 17.04.2017. 

9 Cf. Henri Lefebvre, La production de l’espace, [1974] 2000, pp .199, xx, 100, 465.  
10 Idem, pp. 108, 23-24.  
11 Cf. Lefebvre, op. cit., 1961, p. 308.  
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Assim, espaços públicos são produzidos “no e pelo” centro paulistano entre 1950 e 

2000, entre outros, pela mediação de mudanças diacrônicas nos padrões de (isto é, 

nas regularidades simbólicas implícitas em) relações sociais evidenciadas corporal e, 

portanto, espacialmente por pedestres nos lugares públicos centrais da cidade desse 

tempo. 

Nesse sentido, a questão aqui em foco pode ser empiricamente abordada por 

meio de duas perguntas investigativas especificas. Primeiramente, como se 

transformam os padrões de relacionamento corporal dos pedestres nos lugares 

públicos do centro histórico de São Paulo durante o período? Em segundo lugar, o que 

tais regularidades revelam sobre os espaços públicos ali produzidos?  

Numa coletânea centrada na “América Latina urbana”12, minhas interlocuções 

acadêmicas para abordar ambas as questões provêm da geografia, das ciências 

sociais e do urbanismo dedicados ao cotidiano dos pedestres nas ruas e praças 

centrais ou de São Paulo ou da Cidade do México durante a segunda metade do 

século XX13. Esse ponto de vista específico me permitiu constatar que o problema que 

aqui me interessa enfrentar é incomum em ambos os debates por no mínimo duas 

razões. Menos do que um intervalo de cinco décadas os pesquisadores costumam 

privilegiar momentos temporais definidos, particularmente os anos 1990, que são 

conceitualmente articulados a processos tais como a globalização e seus efeitos 

“gentrificadores” nos centros históricos 14 . Por outro lado, mais do que relações 

corporais entre pedestres os estudos exploram “ocupações”, “práticas” ou “atividades” 

                                                
12 Cf. a respeito a primeira nota de rodapé deste capítulo.  
13 Cf. respectivamente de Heitor Frúgoli Jr. São Paulo: Espaços Públicos e Interação Social, 1995, e 

Centralidade em São Paulo, 2000; Flávio Villaça, Espaço Intra-Urbano no Brasil, 1998; Alvaro Comin e 
Nadia Somekh (orgs.), Caminhos para o Centro, 2004; Beatriz Kara José, A Popularização do Centro 
de São Paulo: Um estudo das transformações ocorridas nos últimos 20 anos, 2010; e Kathrin Wildner, 
“Alltagspraxis und Inszenierung. Ethnographische Ansätze zur Untersuchung öffentlicher Räume in 
Mexiko Stadt”, em Helmuth Berking e Martina Löw (orgs.), Die Wirklichkeit der Städte, 2005, pp. 135-
158; de Emilio Duhau e Angela Giglia Las Reglas del Desorden, 2008, e “El espacio público en la 
ciudad de México. De las teorías a las prácticas’”, em Garza e Schteingart (orgs.), Desarrollo Urbano y 
Regional, 2010, pp. 389-447; Martha Schteingart, “División social del espacio y segregación en la 
ciudad de México. Continuidad y cambios en las últimas décadas”, em Garza e Schteingart (orgs.), 
Desarrollo Urbano y Regional, 2010, pp. 345-387; Hiernaux-Nicolas, “Die historischen Stadtzentren 
Lateinamerikas”, 2013; Carlos Alba e Marianne Braig, “Wem gehört die Altstadt? Straßenhandel, 
Stadtpolitik und ‘Globalisierung des Lokalen’ in Mexiko-Stadt”, em Huffschmid e Wildner (orgs.), 
Stadtforschung aus Lateinamerika, 2013, pp. 397-417. 

14 Cf. Frúgoli Jr., op. cit., 2000, p. 22; Kara José, op. cit., 2010, passim; Wildner, “Alltagspraxis und 
Inszenierung”, p. 46; Duhau e Giglia, op. cit., 2008, p. 91; Hiernaux-Nicolas, “Die historischen 
Stadtzentren Lateinamerikas”, 2013, p. 378.  
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tais como o comércio ambulante15; “práticas” como entretenimento e consumo; e 

“funções” tais como moradia num sentido amplo16. 

No intuito de responder ambas as questões investigativas em diálogo com o 

foco particular deste livro nas relações entre “imagens”, “palavras” e o “ambiente 

construído”, minha opção metodológica foi inquirir em termos diacrônicos as interfaces 

semânticas entre fotografias de jornal singulares e suas legendas, por referência a 

uma faceta particular das relações corporais dos pedestres nos lugares públicos de 

São Paulo entre 1950 e 2000. De fato, privilegio as imagens fotográficas legendadas 

que, contidas em O Estado de S. Paulo, tematizam os usos corporais da praça-sede 

da catedral da cidade, a assim chamada Praça da Sé, por seus pedestres durante 

cada uma das cinco décadas em questão. Isto é, o meu interesse reside em modos 

fotográficos de representar as maneiras como os pedestres se comportam 

corporalmente (através de técnicas corporais em ritmos específicos) e ali convivem 

socialmente 17 . Sob tal prisma, ambas as perguntas investigativas se deixam 

operacionalizar do seguinte modo: em primeiro lugar, o que essas representações 

fotográficas dos usos corporais do lugar revelam sobre a história cotidiana dos 

padrões de relações corporais de tais pedestres ali em meio à metropolização? Em 

segundo lugar, o que tal história revela sobre a produção de espaços públicos no 

centro histórico de São Paulo do período?  

Este capítulo abordará ambos os temas após demonstrar, na primeira seção, a 

relevância metodológica das fotografias de jornal legendadas da Praça da Sé 

paulistana. De fato, a seção subsequente oferece evidências empíricas de dez 

representações dos usos corporais do logradouro com indícios documentais de uma 

história de relações corporais fundamentada na proximidade física crescente de 

transeuntes específicos em relação a pedestres que venho denominando não-

transeuntes18. A seção final sugere, por sua vez, que na esteira da metropolização do 

século XX os espaços públicos centrais de São Paulo são produzidos pela mediação 

de lugares públicos que, de modo crescente, tendem a ajuntar diferenças sociais e 

culturais; portanto, eles são mais públicos do que nos anos 1950 – ao menos durante 
                                                
15 Cf. respectivamente Frúgoli Jr., op. cit., 1995, pp. 37-72, e Comin e Somekh, op. cit., 2004, passim; 

Wildner, “Alltagspraxis und Inszenierung”, pp. 144-149; e Alba e Braig, “Wem gehört die Altstadt?”. 
16 Cf. respectivamente Duhau e Giglia, “El espacio público en la ciudad de México”, 2010, p. 395; 

Hiernaux-Nicolas, “Die historischen Stadtzentren Lateinamerikas 2013”, 2013, p. 390.  
17 Cf. Fraya Frehse, “Usos da rua”, em Fortuna e Leite (orgs.), Plural de Cidade: Novos léxicos urbanos, 

2009, pp. 153-154.  
18 Cf. de Fraya Frehse “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e São Paulo”, em 

Fortuna e Leite (orgs.), Diálogos Urbanos: Territórios, Culturas, Patrimónios, 2013a, pp. 124–173, e “For 
Difference ‘in and through’ São Paulo: The Regressive-Progressive Method”, em Stanek, Schmid e 
Moravánsky (orgs.), Urban Revolution Now, 2014, pp. 243-262.  
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o horário comercial dos dias de trabalho de tais transeuntes. Como veremos, essa 

descoberta representa uma novidade no âmbito dos dois debates acadêmicos 

anteriormente referenciados. 

 

Em busca da história cotidiana através de fotografias de jornal 

 

 Dados os limites deste texto, e portanto a necessidade de uma abordagem 

concisa da questão, fontes fotográficas são especialmente bem-vindas. Se “uma 

imagem vale mais que mil palavras”, imagens fotográficas realizam este feito graças à 

natureza do sistema de representação em que se situam: elas contêm signos indiciais 

com fortes implicações simbólicas19. Quanto a fotografias legendadas em particular, o 

seu apelo metodológico também tem raízes ontológicas. O texto “enreda” fotografias 

“num contexto particular” e, portanto, “preenche as lacunas da narrativa” em torno 

delas, já que “fotografias em si não possuem narrativa efetiva, nos termos da definição 

literária clássica20.  

 Entretanto, há mais do que ontologia em jogo. E não me refiro às razões 

práticas implícitas em minha escolha pelo jornal diário mais antigo de São Paulo: O 

Estado de S. Paulo21. As fotografias em questão possuem uma característica temática 

decisiva: são todas fotografias de rua, portanto pertencentes a um gênero fotográfico 

que pressupõe a exploração visual da materialidade tanto construída quanto corporal 

(humana) de ruas, praças e outros lugares públicos urbanos de acesso legal 

irrestrito22. Já que mudanças diacrônicas de ambos os tipos de materialidade são 

cruciais para os meus propósitos aqui, as fotografias jornalísticas em particular da 

Praça da Sé assumem um papel especial. 

Talvez em função das transformações físicas recorrentes nesse lugar desde o 

início do século XX, os fotógrafos de rua não raro se concentraram em sua 

materialidade construída. Historicamente carregada de relevância religiosa numa 

cidade fundada em 1554 como povoamento jesuítico na colônia portuguesa chamada 

                                                
19 Cf. Philippe Dubois, O Ato Fotográfico e Outros Ensaios, [1990] 1994, pp. 61-62.  
20 Cf. Elizabeth Edwards, “Introduction”, em Edwards (org.), Anthropology and Photography (1860-1920), 

1992, p. 11.  
21 O corpus resulta de pesquisas de iniciação científica que seis estudantes de graduação em ciências 

sociais da Universidade de São Paulo, aos quais sou muito agradecida, realizaram sob minha 
orientação nos originais impressos e versões digitais do jornal em busca de representações textuais e 
visuais dos usos que corporais que pedestres fizeram da Praça da Sé durante os seguintes anos do 
intervalo entre 1950 e 2000: 1953, 1954, 1956 e 1958 (Felipe N. A. Pinto); 1962, 1964, 1966 e 1968 
(Gabriela D. Bonfim); 1970, 1973, 1976 e 1978 (Luísa Valentini); 1980, 1983, 1986 e 1989 (Rodrigo G. 
Freire); 1990, 1993, 1997 e 1999 (José A. Andrade e Cesar Tiossi). 

22 Cf. Fraya Frehse, Ô da Rua! O transeunte e o advento da modernidade em São Paulo, 2011a, p. 180.  
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Brasil, em 1912 a praça-sede da catedral foi engolfada por uma primeira reforma 

radical, que fotografias e álbuns fotográficos acompanharam passo a passo 23 . 

Enquanto a catedral colonial e seus três quarteirões traseiros eram demolidos em prol 

de uma catedral neogótica encimada por uma cúpula de inspiração renascentista e 

duas torres de 97 metros de altura para oito mil visitantes, o formato triangular antigo 

largo colonial era complementado por um tablado retangular de aproximadamente 

1000m2. Nos anos 1970, a praça poligonal composta de um retângulo e um triângulo 

entrecortados por uma rua sofreu uma segunda importante reforma: tornou-se amplo 

tablado cimentado que, embora ainda cortado pela rua, passou a ser complementado 

a leste por um jardim poligonal recoberto de canteiros, espelhos d’água e chafarizes, 

além de quatro entradas que conduzem ao principal entroncamento metroviário da 

cidade. A área de aproximadamente 32.000m2 constitui a atual Praça da Sé24. 

 À luz desses dados, é possível questionar como as mudanças diacrônicas em 

particular na materialidade corporal da praça entre 1950 e 2000 foram tematizadas 

fotograficamente por O Estado de S. Paulo. Uma vez organizadas cronologicamente, 

203 fotografias jornalísticas legendadas relativas a quatro anos por década25 enfocam 

diversas atividades sociais na Praça da Sé. Assim, oferecem indícios dos usos 

corporais tanto cotidianos (ritmicamente regulares) quanto não cotidianos (episódicos 

ou esparsos) da praça por parte dos pedestres que foram captados pelos autores das 

respectivas imagens, em meio às transformações físicas pelas quais o logradouro 

passou então.  

De fato, o corpus documental contém respectivamente tomadas fotográficas 

em planos médios abertos ou fechados, além de poucas vistas aéreas dos corpos de 

pedestres, e tudo isso é complementado por legendas ou leads, além de textos de 

notícias ou de artigos jornalísticos mais longos. A conotação documental prevalecente 

nas imagens (como se estas fossem retratos “fiéis” da realidade), que se deve tanto às 

legendas quanto à natureza analógica das fotografias26, não impede ângulos como o 

seguinte (Fig. 1), no qual e possível notar a sensibilidade estética do autor para os 

corpos humanos em movimento:   

                                                
23 Cf. de Fraya Frehse “De Largo a Praça, de Matriz a Catedral: A Sé dos cartões postais paulistanos”, 

Cadernos de Campo, 5-6, 1997, pp. 117-155, e op. cit., 2011a, p. 438.  
24 Para mais detalhes, cf. Frehse, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e São 

Paulo”, 2013a, pp. 139-141. 
25 Cf. nota 22. 
26 Em O Estado de S. Paulo, a substituição de fotografias analógicas por digitais teve início em 1994 

(segundo e-mail de Edmundo Leite, coordenador do acervo do jornal, em 20.10.2015). 



 399 

 
Figura 1: Leonardo Castro/Estadão Conteúdo, [Legenda] “Banho na fonte”,  

sexta-feira 02.11.1990, p. 15 [Fonte: Estadão Conteúdo] 
 

 Essas combinações imagem-texto permitem associações semânticas 

específicas entre as atividades sociais fotografadas e os ritmos temporais. Por 

exemplo, há como relacionar o comércio ambulante e o ir e vir de transeuntes com 

atividades cotidianas, enquanto procissões religiosas e protestos políticos 

multitudinários constituem eventos não cotidianos. Tais fusões atividade-tempo nas 

fotografias legendadas me encorajam a assumir que as imagens tematizam visual e 

textualmente usos corporais variados da praça por pedestres, entre os anos 1950 e 

1990.  

 É claro que não há como ignorar a mediação da fotografia. De fato, esta é 

documento da “imaginação fotográfica” do fotógrafo; isto é, de seu modo específico de 

expressar em fotografias sua habilidade de desconstruir o visível e, portanto, o seu 

estranhamento em relação ao que vê. Tudo isso, evidentemente, em meio a seus 

propósitos estéticos ou documentais, às limitações técnicas da fotografia e a sua 

situação social em dada época27. Mas o que importa aqui em especial é que “o 

fotógrafo estranha o que vê. A fotografia é aí, portanto, o documento desse 

estranhamento revelador”28 . No caso aqui em foco, a imaginação fotográfica se 

expressa no estranhamento do fotógrafo em relação ao momento preciso em que os 

pedestres fotografados estavam usando a praça de modos definidos pela mediação de 

seus corpos. E metodologicamente reveladores nesse sentido são especialmente os 

signos indiciários presentes naquilo que, em outro momento29, chamei de fachada 

                                                
27 Cf. José de S. Martins, Sociologia da Fotografia e da Imagem, 2008d, pp. 64-66.  
28 Idem, p. 83.  
29 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, p. 209.  
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fotográfica. Inspirada nas ponderações de Erving Goffman sobre os espaços 

performativos da interação social, especialmente a “fachada”30, refiro-me às áreas da 

composição fotográfica correspondentes tanto aos “terços” da fotografia, enfatizados 

pela chamada regra dos terços, quanto ao primeiro plano da imagem.  

 Quando aplicada à documentação, a abordagem acaba por disponibilizar para 

análise 225 flagrantes de fachadas fotográficas que contêm elementos indiciais 

relativos aos usos corporais diurnos da praça por pedestres. O que permanece incerto 

é como tais signos podem conter indícios da história cotidiana de relações corporais.  

 Para tanto, é necessário primeiro considerar, com Lefebvre, que o espaço é 

“vivido através das imagens e dos símbolos que o acompanham”, sendo os 

protagonistas do “espaço vivido” os ‘“habitantes’, os ‘usuários’ bem como certos 

artistas, e talvez pessoas que descrevem e acreditam apenas descrever: os escritores, 

os filósofos” 31 . Embora as fotografias jornalísticas em questão sejam produtos 

claramente comerciais, portanto integrantes do modo capitalista do pós-guerra de 

(re)produzir imagens dotadas de poder social crescente32, elas não deixam de ser 

imagens. Em outras palavras, são “obras” simbólicas individuais que se dirigem tanto 

à afetividade e podem ser comunicadas, quanto unem de modo expressivo emoções 

passadas individuais e grupais ao presente e ao futuro33. Assim cada uma delas, em 

última instância, tematiza “o vivido, o carnal, o corpo”, sendo o “’vivido’ cotidiano" 

simultaneamente “resíduo” e “produto” da prática humana34. No caso aqui analisado, 

cada imagem tematiza a Praça da Sé vivida pela mediação da imaginação fotográfica 

(historicamente enraizada) de seu criador, um fotógrafo de jornal mais ou menos 

anônimo que pode ou não ter sido um artista, mas certamente foi um transeunte do 

logradouro que, como produtor de imagens, “carrega a marca do inventor”35.  

Desse ponto de vista, as fotografias jornalísticas podem revelar representações 

socialmente prevalecentes e cambiantes de como pedestres viveram a Praça da Sé 

paulistana entre 1950 e 2000. De fato, o vivido é uma ausência que só se torna 

presente através de representações, as quais, por sua vez, são “presenças do 

ausente”36. Já que representações são mediações reveladoras do vivido, há que se 

                                                
30 Cf. Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 1959, pp. 29-31.  
31 Cf. Lefebvre, op. cit., [1974] 2000, p. 49; grifo no original. 
32 Cf. Henri Lefebvre, La présence et l’absence, 1980, pp. 56, 240, 56.  
33 Cf. Lefebvre, op. cit., 1961, pp .288.  
34 Cf. de Lefebvre, op. cit., 1992, p. 18, e Critique de la vie quotidienne, vol. 2, 1961, p. 62.  
35 Cf. Lefebvre, op. cit., 1961, p. 288.  
36 Cf. Lefebvre, op. cit., 1980, p. 164.  
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inquiri-las em busca do vivido. Nesse sentido, a história cotidiana aqui perseguida se 

desvela em termos interpretativos pela mediação de representações visuais 

específicas; ou melhor, de como tais representações se modificam no tempo. Com 

efeito, imagens são “formas” específicas assumidas pelas representações37. 

Agora tem como entrar em cena um segundo e decisivo aspecto. A conotação 

documental predominante nas imagens me convida a assumi-las com testemunhas 

fenomênicas do encontro factual entre os respectivos fotógrafos e os pedestres que 

foram capturados fotograficamente na Praça da Sé de modo a aparecerem na fachada 

fotográfica. Baseando-me na proposição de Peter Burke de que imagens são 

“testemunhas mudas”38, tal perspectiva integra uma metodologia que desenvolvi em 

outro momento39. A noção goffmaniana de encontro sublinha a convergência física 

mais ou menos fugaz do fotógrafo com aqueles que ele capturou em relativa 

proximidade, em situações de interação social cujo resultado foi a tomada fotográfica. 

Se situações são “ambiente[s] espacia[is]” em que dois ou mais indivíduos em 

copresença física contam com “possibilidades de monitoramento” mútuo de suas 

respectivas ações”40, cada fotografia legendada da Praça da Sé publicada em O 

Estado de S. Paulo é um documento simultaneamente simbólico e indicial de um 

momento fugaz específico do monitoramento ao menos visual a que o fotógrafo 

submeteu os pedestres eternizados na fachada fotográfica, quando os encontrou 

factualmente na praça.  

Tais ponderações me encorajaram a “monitorar” analiticamente o corpus 

quantitativamente bastante grande em busca de representações fotográficas 

precisamente desse momento de encontro. Assim, tive como identificar dois 

elementos semânticos comuns aos usos corporais de lugares públicos por pedestres. 

O que denomino motivações situacionais diz respeito aos propósitos visual e/ou 

textualmente aparentes, aos olhos do pesquisador, para o pedestre se comportar 

corporalmente e/ou se relacionar socialmente de modos precisos na praça 

fotografada. Protagonistas, por sua vez, refere-se às personagens visualmente e/ou 

textualmente aparentes de tais usos corporais fotografados. Com base em ambos os 

parâmetros, foi possível ordenar a grande quantidade de fachadas fotográficas em dez 

representações visuais dos usos corporais cotidianos e não cotidianos da praça por 

pedestres.  

                                                
37 Idem, p. 240; cf. também Frehse, op. cit., 2011a, pp. 36, 58.  
38 Cf. Peter Burke, Eyewitnessing, 2001, p. 14.  
39 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, pp. 188ss.  
40 Cf. Erving Goffman, Behavior in Public Places, 1963a, pp. 18, 243.  
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Já que transcenderia o escopo deste capítulo detalhar os passos analíticos que 

me levaram a tais concepções, vamos diretamente a elas. Como veremos, as 

representações permitem inferências interpretativas sobre as relações corporais de 

um tipo de pedestre específico com outros pedestres, na Praça da Sé entre 1950 e 

2000. Trata-se do transeunte, ou melhor, de um tipo específico de transeunte, já que 

ele percorreu regularmente o logradouro durante a segunda metade do século XX com 

uma câmera na mão e a imaginação fotográfica focada em assuntos passíveis de 

interessarem os editores do jornal. Assim, tais fotógrafos de jornal de modo 

involuntário acabaram por criar imagens visuais que são peculiarmente reveladoras da 

produção de espaços públicos no centro histórico de São Paulo em meio à 

metropolização do período.  

 

Os (não-)transeuntes cada vez mais diversos e fisicamente próximos da Praça 

da Sé  

 

Sem saber, os fotógrafos de O Estado de S. Paulo do quadriênio da década de 

1950 convergiram em seu estranhamento da Praça da Sé como lugar onde diversas 

multidões foram usualmente capturadas durante o dia enquanto ritualizavam o poder 

da Igreja católica (Fig. 2):  

 

 
Figura 2: Fotógrafo anônimo/Estadão Conteúdo, “Flagrante da recepção da imagem de N. Senhora 
Aparecida, na Praça da Sé, vendo-se ao fundo a grande massa popular que saudou a Padroeira do 
Brasil”, domingo 05.09.1954, p. 2 [Reprodução de página de jornal;  Fonte: Estadão Conteúdo] 
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De fato, foi especialmente durante essa década que eventos religiosos não 

cotidianos abrangendo de um “Congresso Mariano” à Páscoa dos Militares, e do 

centenário de Nossa Senhora de Lourdes à tradicional procissão de Corpus Christi, 

atraíram o olhar fotográfico. Quanto aos protagonistas desses usos corporais da praça 

fotografada, os fotógrafos priorizaram ajuntamentos coletivos de transeuntes devotos.  

O que assim emerge é a representação da praça como lugar de ritos religiosos 

diurnos por transeuntes e/ou multidões ajuntadas, e que se relaciona explicitamente 

com processos sociais em andamento no centro histórico daquele tempo. Depois de 

décadas servindo de estacionamento de veículos, durante os anos 1950 a Praça da 

Sé recuperou – através da pomposa inauguração da nova catedral durante as 

celebrações do quarto centenário da cidade, em 1954 – o status ritual poderoso com 

que contara antes da demolição do velho templo colonial41. Voltou a ser ponto de 

parada obrigatória das procissões religiosas politicamente mais importantes da cidade. 

Cerimônias católicas tradicionais vêm de mãos dadas com eventos religiosos 

historicamente mais recentes como a Páscoa dos Militares, originada no fim da 

Segunda Guerra Mundial, e com o Congresso Mariano, em curso anualmente desde 

1931, quando o Papa proclamou Nossa Senhora da Aparecida padroeira do Brasil. 

Evidentemente, os fotógrafos de O Estado de S. Paulo também tematizaram 

outros usos da praça, mas tais imagens são apenas esporádicas no corpus 

documental. Elas sinalizam para imaginações fotográficas dedicadas a, de um lado, 

flertar com acontecimentos mais ou menos esparsos em termos temporais, como é o 

caso tanto de greves trabalhistas episódicas quanto de intervenções arquitetônicas 

pontuais tais como a instalação respectivamente de um marco físico para a medição 

de todas as distâncias geográficas da cidade (o chamado Marco Zero), ou de uma 

cabine telefônica. De outro lado, fotógrafos estranharam eventos cívicos mais ou 

menos únicos, como a trasladação dos despojos da última imperatriz brasileira ou o 

aniversário da revolução civil paulista de 1932. Isso para não mencionar o burburinho 

não cotidiano de pedestres diante da elegante sala de cinema que encontrava abrigo 

no térreo do luxuoso Palacete Santa Helena, o qual, por sua vez, faceava a Praça da 

Sé e era então o mais conspícuo centro cultural e empresarial da cidade. Todas essas 

referências fotográficas coexistem no jornal com textos sobre o papel nodal da praça 

no sistema de transporte público de ônibus urbanos.  

Já nos anos 1960, quando a euforia popular pelo bicampeonato mundial de 

futebol (1962) foi sucedida por manifestações massivas em prol do regime militar 

                                                
41 Cf. de Fraya Frehse O Tempo das Ruas na São Paulo de Fins do Império, 2005, pp. 130-131, op. cit., 

2011, passim.  
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(1964), e por protestos estudantis contra o governo (especialmente em 1968), 

fotógrafos privilegiaram os ajuntamentos mais ou menos numerosos inerentes a 

eventos diurnos não cotidianos que qualifico como civis. Às vezes, as fotografias 

foram feitas a partir do alto de um prédio, outras vezes da torre da catedral ou do rés-

do-chão da praça. Foi este o caso quando, por exemplo, o fotógrafo anônimo teve 

como aproximar-se audaciosamente de transeuntes aparentemente revoltados (Fig. 

3):  

 
Figura 3: Fotógrafo anônimo/Estadão Conteúdo, “Manifestantes depredam o carro da  

Polícia Técnica, na praça da Sé”, terça-feira 29.08.1968, p. 18 [Fonte: Estadão Conteúdo] 
 

Apesar do viés moralmente carregado da legenda, em 1968 O Estado de S. 

Paulo já era ambíguo em relação ao regime que ele inicialmente apoiara42. Nem por 

isso deixou de publicar com frequência, num mundo polarizado pela Guerra Fria, 

fotografias sobre eventos não cotidianos na Praça da Sé que, em termos ideológicos, 

favoreciam tanto o regime militar brasileiro quanto os Estados Unidos. As elegias 

visuais contidas na documentação vão de celebrações do Primeiro de Maio em um 

“Pavilhão Nacional” cuja bandeira foi hasteada pessoalmente pelo presidente militar, a 

exibições respectivamente da nave espacial norte-americana “Gemini” e de uma 

réplica do Muro de Berlim, no logradouro.  

Em conjunto, tais fotografias sinalizam para a representação da praça-sede da 

catedral paulistana como lugar de embates político-ideológicos diurnos por parte de 

transeuntes e/ou de multidões. Em termos espaciais, elas conotam que a Praça da Sé 

é um fórum para o governo militar encenar o seu poder político. Consequentemente, 

                                                
42 Cf. Oscar Pilagallo, História da Imprensa Paulista: Jornalismo e Poder de D. Pedro I a Dilma, 2012, 

176-177. 
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os temas fotográficos cruciais são eventos não cotidianos, que vão de protestos 

possivelmente violentos a singelas mostras culturais.  

Já durante a década de 1970 o estranhamento dos fotógrafos se devotou 

quase que inteiramente à materialidade física da praça durante o horário diurno (Fig. 

4):  

 

 
Figura 4: Alfredo Rizzetti/Estadão Conteúdo, “Nos três subsolos da praça, a conexão  

de duas linhas do metrô”, sexta-feira 17/02/1978, p. 36 [Fonte: Estadão Conteúdo] 
 

No período anterior à inauguração tanto da segunda reforma radical do 

logradouro quanto do primeiro entroncamento metroviário da cidade, em 1978, a 

documentação apenas contém sete planos abertos do entorno fronteiro da catedral 

que, naquela época mesmo, era totalmente demolido para ceder espaço à área 

ajardinada anteriormente mencionada. Em fevereiro desse ano, por sua vez, tanto os 

ângulos fotográficos quanto a quantidade de fotografias no jornal se multiplicaram de 

maneira inédita, os fotógrafos aparentemente mais preocupados em contrastar a 

amplidão física do ambiente construído com a pequenez da escala humana. Planos 

médios do teto e das plataformas da estação vão de mãos dadas tanto com planos 

fechados de “autoridades” cortando a fita de inauguração da obra, quanto com planos 

abertos da multidão apinhada no subsolo da praça, no retângulo ajardinado e no adro 

da catedral. Já no dia seguinte à inauguração, o foco da imaginação fotográfica se 

alterou: o corpus engloba uma vista aérea da praça, um plano fechado sobre um 

canteiro aparentemente pisoteado, lado a lado com dois planos médios relativos, 

respectivamente, a um “técnico” consertando um dos repuxos e a um ajuntamento de 

pedestres em torno do então presidente da República, em visita à praça. Assim, um 

evento não cotidiano referente a um feito de natureza arquitetônica e urbanística é 

alçado a evento cívico de alcance político nacional, que os redatores de jornal 
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depreciam apenas sutilmente. Não se pode esquecer a censura à imprensa e a 

restrição aos direitos humanos no Brasil, que então predominavam43. 

À luz desses dados, a representação da Praça da Sé que vem para o primeiro 

plano da análise permanece, como aquela relativa aos anos 1960, relativa à 

encenação de poder político. Este agora, contudo, parece estar dividido entre os 

governantes responsáveis pela reforma da praça e as multidões incontroláveis que a 

tomaram no dia da inauguração. Com efeito, a imaginação dos fotógrafos parece 

concentrada em desconstruir visualmente o poder político estatal, ao conotar o caráter 

destrutivo dos usos corporais que os transeuntes visitantes fizeram da grandiosidade 

arquitetônica e urbanística tanto da praça quanto da estação. Apesar disso, as 

fotografias involuntariamente contribuem para a representação da praça como lugar 

onde os feitos arquitetônicos e urbanísticos do Estado são exibidos a transeuntes e 

multidões no horário diurno. Os planos abertos sobre os vazios construtivos do 

logradouro imenso evidenciam esses dois tipos de pedestres. E tal representação 

visual reaparece em três fotografias do passado pré-reforma da praça que o jornal 

reproduziu no dia da inauguração de sua nova versão. 

É significativo, para os fins deste estudo, que a convergência em torno de 

respectivamente uma representação da Praça da Sé por década, apreensível em 

termos quantitativos na documentação referente ao intervalo 1950-1970, desapareça 

do corpus dos anos 1980. As motivações situacionais e os protagonistas dos usos 

corporais fotografados me permitiram discernir cinco representações visuais.  

Como já na década de 1960, reaparece a conotação de um lugar de embates 

politico-ideológicos por parte de transeuntes e/ou multidões ajuntadas no período 

diurno. Só que, à medida que avança o decênio, os protagonistas dos conflitos 

fotografados deixam de restringir-se a transeuntes e multidões anônimas; eles 

assumem perfis sociais mais precisos. Ademais, as motivações dos usos corporais da 

praça se multiplicam. Flagrantes do corre-corre de transeuntes e da aparente ronda de 

policiais fardados durante “saques” de mercadorias no centro de São Paulo em abril 

de 1983, coexistem com acontecimentos políticos capitaneados, por exemplo, por 

ajuntamentos partidários – conforme sugerem as múltiplas faixas e cartazes que 

encimam as vistas da praça durante os diversos comícios de campanhas políticas 

especialmente em 1989, quando o Brasil viveu a sua primeira eleição direta após o 

golpe militar de 1964. Por fim, mas não menos importante, o corpus contém flagrantes 

de outros tipos de protestos por parte de ajuntamentos de transeuntes, quer na 

                                                
43 Idem, ibIdem.  
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escadaria da catedral, quer no tablado da praça. De fato, manifestações por direitos 

políticos tais como a seguinte (Fig. 5) definitivamente adentraram a agenda fotográfica 

do jornal na década de 1980:   

 

 
Figura 5: Pedro Monagati/Estadão Conteúdo, “[O pintor] Manoel com a foto da filha: 

faixa na Sé e recortes de jornais”,  quarta-feira 21.06.1989, p. 14 [Fonte: Estadão Conteúdo] 
 

Naqueles anos, esses tipos de protestos começaram a encontrar abrigo na 

nova Constituição nacional, promulgada em 1988. De fato, ao lado de políticos e 

sindicalistas, os protagonistas fotográficos dos usos corporais da Praça da Sé em O 

Estado de S. Paulo eram: camponeses “sem-terra” e aposentados; crianças ajuntadas 

em prol do “Natal do menor abandonado”; mas também indivíduos aparentemente 

isolados tais como o anteriormente mencionado “Manoel” ou a “deficiente Enedina”, 

em suposta greve de fome por ter sido demitida da Prefeitura. Tais expressões 

fotográficas são historicamente indissociáveis do processo de reabertura democrática 

que o país então vivia, e que teve justamente na Praça da Sé o seu epicentro 

simbólico máximo, com o célebre comício em prol das eleições presidenciais diretas, 

em 1984 – traduzido visualmente em fotografias várias, das quais a redação de O 
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Estado de S. Paulo reproduziu uma justamente no primeiro turno da eleição 

presidencial de 1989. 

Tanta efervescência política não impediu o estranhamento esparso de outros 

usos do espaço – e assim chego à segunda imagem presente no conjunto fotográfico 

relativo à década de 1980: a praça como lugar de comércio ambulante diurno por 

aparentes homens, mulheres ou meninos que as legendas associam a “camelôs” ou 

“ambulantes”, termos nativos para “vendedores ambulantes”. Planos fechados sobre 

mercadorias e veículos fazem par com fachadas fotográficas que destacam o aparente 

burburinho de quem compra e vende (Fig. 6):  

 

 
Figura 6: Ariovaldo Vicentini/Estadão Conteúdo, “Praça da Sé, ontem de manhã: pedestres disputam 

calçadas com ambulantes”, quarta-feira 15.02.1989, p. 36 [Fonte: Estadão Conteúdo] 
 

A tendência é indissociável das tensões políticas contra e em prol da 

regularização do comércio ambulante no centro daquela década. Após uma gestão 

municipal fortemente repressora de tal atividade, entre 1986 e 1988, a cidade 

experimentou uma série de políticas voltadas para a sua regulamentação formal, entre 

1989 e 199244. Não surpreende que, nesse contexto, um jornal de oposição explícita 

não somente ao governo da então prefeita, mas ao comércio ambulante no centro, 

tematizasse com frequência, e criticamente, o assunto. Quanto às fotografias, por sua 

própria natureza tudo é menos evidente… 

Uma terceira representação refere-se à Praça da Sé como lugar de 

permanência física regular diurna de crianças e jovens para fins de moradia, 

entretenimento e/ou ganhos econômicos. 

                                                
44 Cf. Heitor Frúgoli Jr., “A questão dos camelôs no contexto da revitalização do centro da metrópole de 

São Paulo”, em Souza, Lins, Santos e Santos (orgs.), Metrópole e Globalização, 1999, pp. 151-165. 
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Figure 7: Joveci de Freitas/Estadão Conteúdo, “Sob a marquise da estação do metrô, o abrigo dos 
menores que fazem da praça da Sé seu mundo”, quarta-feira 14.12.1983, p. 1 [Fonte: Estadão Conteúdo] 

 

Foi durante os anos 1980 que os chamados meninos de rua do centro de São 

Paulo e, em particular, da Praça da Sé adentraram o noticiário e as ciências sociais45. 

Nesse contexto, proliferaram nos jornais representações fotográficas dos usos que 

algumas crianças fariam corporalmente da praça: tanto a usariam como lugar de 

moradia e esconderijo (fig. 7) quanto como para aparentemente cheirar cola de 

sapateiro ou arrancar a bolsa de uma transeunte. Assim, meninos e meninas das mais 

diversas idades se tornaram, de um lado, assuntos privilegiados de um gênero 

fotográfico que denominei retratos de rua46, por protagonizarem flagrantes em plano 

fechado que ressaltam quer a passagem, quer a permanência física regulares dos 

corpos humanos respectivamente pelas e nas ruas e praças. De outro lado, tais 

crianças e jovens se tornaram objetos de legendas fotográficas com referências 

depreciativas a “pequenos marginais”, “menores” e “trombadinhas”. 

Isso me conduz a uma quarta representação, que as fotografias de jornal 

evidenciam sobretudo durante a segunda metade dos anos 1980. Ela diz respeito à 

praça como lugar de práticas ilícitas por parte de crianças e jovens que permanecem 

fisicamente ali com regularidade durante o dia. 

Entretanto, esse mesmo lugar também é receptivo a transeuntes. A 

documentação conta com alguns planos médios que no rés-do-chão captam pedestres 

anônimos parados em algum ponto do adro da catedral, ou indo e vindo no período 

                                                
45 Para uma visão de conjunto, cf. Maria Filomena Gregori, Viração, 2000, pp. 15-20.  
46 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, p. 452.  
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diurno pela praça em meio às recém-instaladas esculturas ou palmeiras. A seguinte 

fotografia (Fig. 8) conota um certo restabelecimento de ordem, após dias de “saques” 

no centro da cidade:  

 

 
Figura 8: Reginaldo Manente/Estadão Conteúdo, “Apesar da calma na praça da Sé, a polícia mantém um 
esquema preventivo para evitar problemas”, domingo 10.04.1983, p. 1 [Fonte: Estadão Conteúdo] 
 

 Todas essas fotografias convergem em torno da representação da praça como 

lugar de passagem física regular de pedestres durante o período diurno. 

 Pois esse leque quíntuplo de representações visuais reaparece modificado e 

ampliado, nas páginas de O Estado de S. Paulo da década de 1990. A concepção da 

Praça da Sé como lugar de embates político-ideológicos perde bastante força no 

corpus documental. Apenas três fotografias em 1997 tematizam protestos, que se 

referem respectivamente a punks contra o “preconceito”, a camelôs em favor do 

comércio ambulante no centro, e a estudantes universitários em prol do 

desarmamento. Ao mesmo tempo, o jornal começa a noticiar em texto e fotografia 

manifestações políticas que, em ritmo crescente, passavam a ocorrer no chamado 

Vão Livre da então relativamente recente nova sede do Museu de Arte de São Paulo 

(1968) na Avenida Paulista, localizada, por sua vez, a aproximadamente 5,3 

quilômetros a oeste da Praça da Sé. Com efeito, durante os anos 1990 o logradouro 

perdeu o status de epicentro de protestos políticos, uma tendência que integra o 

processo socioespacial mais amplo através do qual a Avenida Paulista gradualmente 

se tornou uma das novas centralidades da cidade47. 

                                                
47 Cf. Frúgoli Jr., op. cit., 2000, pp. 113-171.  
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Mais comuns na documentação são produtos de imaginações fotográficas que 

estranharam as tensões político-ideológicas entre transeuntes e não-transeuntes. 

Como detalhei em outro momento48, o que particulariza esse tipo de pedestre no nível 

fenomênico da vida social é que ele permanece fisicamente com regularidade em 

lugares públicos urbanos e, portanto, se distingue, em termos tipológicos, do 

transeunte, que circula fugazmente por tais locais em ritmo regular. 

Dentre os não-transeuntes quantitativamente numerosos do corpus relativo aos 

anos 1990, é possível notar camelôs e as chamadas crianças de rua, que 

frequentemente coexistem com transeuntes na fachada fotográfica. Assim, quatro 

representações que pude discernir por referência à documentação dos anos 1980 

reaparecem: a praça diurna primeiramente como lugar de comércio ambulante por 

variados camelôs; em segundo lugar, como lugar onde crianças e jovens permanecem 

fisicamente com regularidade para fins de moradia, entretenimento e/ou de 

sobrevivência econômica; em terceiro lugar, como lugar onde eles se envolvem com 

regularidade em atividades ilícitas; por fim, como lugar de circulação de transeuntes.  

Entretanto, há mais em jogo. De um lado, uma nova proibição do comércio 

ambulante a partir de 1993, aliada a uma política ostensiva de policiamento do 

logradouro em prol de “segurança”, se manifestam, nas fachadas fotográficas, pela 

mediação de composições que oscilam entre enfatizar o ajuntamento intenso de 

camelôs e barracas na praça, e a sua ausência dali em prol do trânsito de transeuntes 

(Fig. 9):  

 

                                                
48 Cf. Frehse, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e São Paulo”, 2013a, p. 135. 
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Figura 9: Mabel Feres/Estadão Conteúdo, “Praça da Sé sem ambulantes e com mais policiamento: 
delegado explica que antes ficava mais difícil perseguir ladrões por causa do aglomerado de barracas; por 
isso, trabalho da polícia é mais eficiente na caça a ladrões, como ocorreu segunda-feira quando rapaz 
tentou levar a bolsa de uma mulher”, quarta-feira 12.11.1997, p. C7 [Fonte: Estadão Conteúdo] 

 

De outro lado, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 

1990, com a sua contundente ênfase jurídica na ampla responsabilidade pela 

“proteção integral” da infância e da juventude, do nascimento até os 18 anos, coexiste 

em termos temporais com fotografias de jornal que tematizam “menores” nas mais 

diversas situações na praça: eles se banham (Fig. 1), aparentemente assaltam 

alguém, sorriem e conversam, mas também posam para os fotógrafos. E às vezes um 

mero flagrante de seu caminhar pela Praça da Sé é associado textualmente ao 

suposto domínio amedrontador de “trombadinhas” ali. Outras legendas, por fim, 

explicitam o posicionamento político do jornal em favor da “segurança” e “proteção” 

desses jovens.  

Ambas as vias de expressar fotograficamente as relações dos transeuntes com 

os camelôs e crianças/jovens que não transitam pela Praça da Sé estão impregnadas, 

em termos semânticos, de tensões político-ideológicas que convergem em torno da 

representação da Praça da Sé como lugar de disputa de usos corporais desse mesmo 

espaço por parte de transeuntes e não-transeuntes, durante o período diurno.  
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Esta representação, uma novidade do corpus de 1990, deve bastante à política 

urbana adotada pelos prefeitos que governaram São Paulo durante a maior parte 

dessa década. Neste momento o centro da cidade foi engolfado por intervenções 

político-administrativas e urbanísticas que visavam à chamada “revitalização” e 

“requalificação” de seu ambiente construído público e privado para fins de moradia, 

consumo e entretenimento de grupos sociais mais afluentes49. Mesmo que transeuntes 

sejam por definição tipos urbanos anônimos, portanto difíceis de serem classificados 

em termos socioeconômicos, é importante não esquecer que, inspirada pelas práticas 

internacionais de gentrificação comuns naquele tempo, a política governamental 

paulistana de então promoveu atividades sociais nos lugares públicos cujo pedestre-

alvo é, no nível fenomênico da vida cotidiana, o transeunte50.  

Pouco usual na documentação é também a última representação que ali pude 

apreender. Ela diz respeito à Praça da Sé paulistana como lugar onde não-

transeuntes com as mais diversas ocupações permanecem fisicamente com 

regularidade durante o dia, para fins econômicos. Com efeito, durante os anos 1990 o 

estranhamento dos fotógrafos se dirigiu a uma multiplicidade de não-transeuntes. 

Além de camelôs, crianças e jovens que passam seus dias na Praça da Sé, as 

fachadas fotográficas apresentam comoventes flagrantes dos comportamentos 

corporais e formas de sociabilidade de engraxates, pregadores pentecostais, 

cabeleireiros e barbeiros, bem como de um suposto garçom e um “encanador”. 

Ademais, todos esses não-transeuntes foram capturados em grande proximidade 

física – ou ao menos imaginária (graças ao zoom da teleobjetiva) – dos fotógrafos 

(Fig. 10):  

 

                                                
49 Cf. Frúgoli Jr., op. cit., 2000, pp. 69-109.  
50 Para uma visão de conjunto dos principais projetos políticos cf. Frúgoli Jr., op. cit., 2000, pp. 84-103.  
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Figura 10: Roberto Setton/Estadão Conteúdo, “Edilson Madureira com o barbeiro José Gomes, na Sé: 

bom e barato”, quinta-feira 08.05.1997, p. C12 [Fonte: Estadão Conteúdo] 
 

 Dados todos esses atributos fotográficos, as seis representações englobam o 

conjunto mais amplo por década, no âmbito do corpus documental. Em conjunto, elas 

sublinham a sensibilidade dos fotógrafos em relação à diversidade social da praça no 

período diurno.  

 Quanto ao conjunto todo de representações anteriormente mencionadas, ele 

engloba a combinação diacrônica de dez concepções visuais durante as cinco 

décadas em questão. Como representações são mediações do vivido, no caso aqui 

analisado elas sugerem que, entre os anos 1950 e 1990, a Praça da Sé do período 

diurno deixou de ser um lugar público de um só uso em prol de múltiplos. De fato, 

entre as décadas de 1950 e 1970, respectivamente um uso – primeiro relativo à 

religião, depois à política e à arquitetura/urbanismo – teria predominado ali; dos anos 

1980 em diante, vários usos teriam passado a coexistir. Além disso, por referência a 

essas últimas duas décadas as representações insinuam que os principais 

protagonistas dos usos também se multiplicaram: a Praça da Sé seria cada vez mais 

vivida como lugar onde não-transeuntes envolvidos em uma paleta também 
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crescentemente diversificada de ocupações permaneceriam fisicamente com 

regularidade. 

 Mesmo que, com base em tais achados, seja tentador assumir que essa 

dinâmica representacional elucide a história cotidiana em jogo, as coisas não são tão 

simples assim. Afinal, os dados não oferecem indícios acerca do alcance social das 

representações anteriormente mencionadas. De fato, o “cruzamento de registros” com 

outros dados seria decisivo, considerando-se que ele é a operação analítica básica 

subjacente a qualquer conhecimento de cunho histórico51. As imagens fotográficas 

aqui em foco apenas permitem supor que as representações provavelmente mediaram 

as maneiras como ao menos alguns dos fotógrafos de O Estado de S. Paulo viveram a 

praça em termos simbólicos.  

 Se isso parece insuficiente, basta considerar que a combinação 

representacional como um todo constitui um documento histórico. O conjunto 

diacrônico evidencia uma história cotidiana definida das relações corporais de 

pedestres na Praça da Sé do período.  

Nessa história, o protagonista tipológico referencial é o fotógrafo de O Estado 

de S. Paulo durante a segunda metade do século XX. Tudo o que sei dele se restringe 

ao seu nome impresso na página do jornal; não há informação sobre a sua posição 

social na cidade ou na redação do jornal. Entretanto, os momentos específicos do 

“monitoramento” visual que tornaram cada uma das fotografias empiricamente 

possível na Praça da Sé, sugerem transeuntes cujas relações com outros pedestres 

na praça, no período diurno, se modificaram de modo específico naquelas décadas. 

Dos anos 1950 aos 1970, os transeuntes em foco pareciam mais interessados em 

aproximar-se corporalmente dos transeuntes da praça em eventos diurnos não 

cotidianos. Não importa que as tomadas fotográficas de tais pedestres frequentemente 

tenham sido feitas a certa distância, tornando difícil discernir comportamentos 

corporais e formas de sociabilidade. De fato, o padrão de relações corporais que vem 

para o primeiro plano da interpretação é a proximidade corporal entre transeuntes tais 

como os fotógrafos de jornal e outros transeuntes, isolados ou ajuntados.  

Não-transeuntes, por sua vez, estão ausentes das fachadas fotográficas do 

intervalo 1950-1970. Significaria isso que a praça não era usada corporalmente 

durante o dia para atividades sociais que implicavam a permanência física regular de 

seus protagonistas ali? Sei bem que uma resposta a tal questão transcenderia os 

propósitos deste capítulo; ademais, faltam estudos sistemáticos sobre o assunto – 

                                                
51 Cf. Frehse, op. cit., 2011a, p. 57.  



 416 

embora investigações sobre o século XIX e o início do século XX enfatizem a intensa 

presença de comerciantes de rua e engraxates nas ruas e praças centrais de São 

Paulo52. O que importa aqui é precisamente esse silêncio representacional. Ele insinua 

que um segundo padrão de relações corporais dos transeuntes em questão era a sua 

distância física em relação a não-transeuntes na praça.  

Nos anos 1980 as coisas começam a mudar, no âmbito da história em foco. Os 

fotógrafos parecem cada vez mais interessados em aproximar-se fisicamente tanto de 

transeuntes quanto de não-transeuntes, e importam seus usos tanto cotidianos quanto 

não cotidianos da praça durante o período diurno. E assim uma segunda 

particularidade dessa história em relação ao intervalo 1980-2000 tem como entrar em 

cena. Enquanto durante os anos 1980 os fotógrafos voltaram sua atenção para não-

transeuntes específicos (camelôs e crianças/jovens), nos anos 1990 o escopo 

tipológico se ampliou de maneira até então inédita. Em suma, a proximidade física em 

relação a transeuntes e não-transeuntes dos mais diversos perfis sociais e culturais 

tornou-se um padrão das relações corporais que os fotógrafos de jornal nutriam com 

cada um dos dois tipos de pedestres na praça. 

Entretanto, isso não deve nos levar a imaginar que as relações corporais em 

foco fossem inquestionavelmente pacíficas. Afinal, o estranhamento dos fotógrafos se 

dirigia aos conflitos mais ou menos tácitos envolvendo transeuntes e não-transeuntes 

na Praça da Sé. Enquanto a proximidade física dos fotógrafos em relação aos não-

transeuntes, e as expressões faciais destes últimos nas fachadas fotográficas podem 

conotar empatia, alguns dos vieses explícitos nas legendas insinuam que a história 

cotidiana em foco também se caracteriza pela coexistência cada vez mais tensa entre 

transeuntes e não-transeuntes na praça, durante o período diurno. Tudo parece 

depender do respectivo transeunte. Com efeito, foi precisamente a partir dos anos 

1980, na esteira da redemocratização do Brasil, que a presença das chamadas 

classes populares no centro paulistano para fins de moradia e trabalho se tornou 

objeto de intensas disputas jurídicas e político-administrativas 53 . Assim, não 

surpreende que as fotografias legendadas de O Estado de S. Paulo expressem a seu 

modo as tensões ideológicas do debate em curso. Menos evidente é, de um lado, que, 

apesar dessas tensões, a Praça da Sé possa ter congregado transeuntes cujas 

relações corporais com não-transeuntes se caracterizavam pela proximidade física; de 

outro lado, que tais não-transeuntes possam ter se diversificado. E, no entanto, é 

                                                
52 Cf. a respeito de Frehse op. cit., 2005, pp. 181-185, e op. cit., 2011a, passim.  
53 Para uma síntese, cf. Frúgoli Jr., op. cit., 2000, pp . 58-68.  
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precisamente isso a paleta de usos corporais da praça fotografados entre 1950 e 2000 

sugere.  

Em suma, a história cotidiana em foco é singela. Ela diz respeito a alguns 

transeuntes que tendem a aproximar-se mais e mais de um escopo ineditamente 

amplo de não-transeuntes na praça, à medida que avança a segunda metade do 

século XX. A abrangência da paleta deve muito à variedade de origens sociais e 

culturais que possivelmente se ocultam nos corpos dos aparentes homens, mulheres e 

crianças fotografados durante a sua permanência regular na praça ao longo das 

décadas em foco, para não mencionar tanto os transeuntes fotografados quanto os 

próprios fotógrafos. Tenho consciência de que transcenderia os limites deste estudo 

examinar essas origens – para além de sua impossibilidade, dada a própria natureza 

tanto da fotografia de rua quanto do jornal em foco. Portanto, gostaria meramente de 

indicar que signos fotográficos e textuais dentro da fachada fotográfica carregam 

indícios reveladores sobre o status social dos pedestres fotografados. Como 

desenvolvi em outro momento com a ajuda da concepção goffmaniana de “idioma 

corporal” 54, refiro-me a signos relativos tanto aos pertences pessoais dos sujeitos 

capturados fotograficamente quanto a sua “aparência corporal e atos pessoais” tais 

como “trajes, postura, [...] posição, [...] gestos físicos [...], decorações faciais” na 

fachada fotográfica. 

 

Sobre os espaços públicos crescentemente públicos do centro de São Paulo 

 

 Há agora como retornar às primeiras páginas deste capítulo, a fim de abordar o 

que essa história cotidiana pode revelar sobre a produção de espaços públicos no 

centro histórico de São Paulo em meio à metropolização da segunda metade do 

século XX.  

 Não é nunca demais lembrar que a história em foco é profundamente cotidiana 

e local. De um lado, fundamenta-se, em termos interpretativos, em imagens 

legendadas produzidas por transeuntes bastante particulares cujas fotografias da 

Praça da Sé paulistana foram publicadas por um jornal diário paulistano também 

singular em quadriênios definidos, entre os anos 1950 e 1990 que pude investigar 

para fins os deste estudo. Portanto, essa história se baseia essencialmente no ritmo 

cotidiano do trabalho de tais transeuntes. Isso não apenas implica o ir e vir vívido e 

ágil pelos mais diversos lugares públicos e privados da cidade, no encalço dos ritmos 

                                                
54 Cf. Goffman, op. cit., 1963a, p. 33; cf. também de Frehse op. cit., 2011a, passim, e “Relational Space 

through Historically Relational Time – in the Bodies of São Paulo’s Pedestrians”, 2017, passim.  
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das demandas jornalísticas da redação. Acarreta, ademais, um interesse fotográfico 

intenso por todo e qualquer assunto potencial, quer de natureza humana ou 

construída, que se ajuste à imaginação fotográfica do respectivo fotógrafo. Assim, a 

questão de proximidade/distância física em relação aos pedestres fotografados retorna 

a cada nova incursão pelos lugares públicos.  

 De outro lado, o que torna essa história cotidiana muito específica é a praça 

em foco. É um lugar público bem preciso do centro histórico paulistano, cuja 

relevância simbólica crescente no perímetro durante o século XX deve mais ao seu 

papel espacial central no sistema de transporte público, do que ao status religioso, 

historicamente estabelecido, de sede do bispado55. Apesar de sua função como praça-

sede da catedral encorajar comparações com outros locais similares no mundo 

ocidental, para fins metodológicos56, a Praça da Sé permanece um lugar único em 

termos fenomênicos.  

 Apesar de ambas as características, não se deve esquecer que a história 

cotidiana é uma mediação de processos sociais mais abrangentes. A história local que 

construí aqui identificou mudanças específicas nos padrões relativos a como 

pedestres tais como fotógrafos de jornais, outros transeuntes e não-transeuntes 

estabeleceram, pela mediação de seus corpos, relações recíprocas em um lugar 

público particular de São Paulo entre 1950 e 2000. Desse ponto de vista, as 

transformações diacrônicas em foco são uma das muitas maneiras pelas quais a 

metropolização se manifesta nos lugares públicos do centro histórico de São Paulo 

durante a segunda metade do século XX.  

 Se essa reflexão faz sentido, os espaços públicos desse perímetro são 

produzidos durante o período pela mediação de lugares públicos que congregam, de 

modo crescente, diferenças sociais e culturais. Em suma, eles se tornam cada vez 

mais públicos, quando se considera que um critério comum para definir um espaço 

público como “público” é a acessibilidade mais ampla possível – quer legal, quer físico-

material, quer informacional57. O escopo cada vez mais amplo de diferenças sociais e 

culturais que a Praça da Sé fotografada abrigou durante tais décadas evidencia um 

lugar público gradualmente mais acessível a pedestres social e culturalmente muito 

                                                
55 Para uma síntese cf. Frehse, “Os tempos (diferentes) do uso das praças da Sé em Lisboa e em São 

Paulo”, 2013a, pp. 136-137.  
56 Idem, passim; Frehse, “Relational Space through Historically Relational Time – in the Bodies of São 

Paulo’s Pedestrians”, 2017, p. 520. 
57 Cf. entre outros Lyn Lofland, A World of Strangers, [1973] 1985, p. 19; Martin Klamt, “Öffentliche 

Räume”, em Eckardt (org.), Handbuch Stadtsoziologie, 2012, p. 779; Harding e Blokland, Urban Theory, 
2014, pp. 187-188.  
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diversificados, mesmo que tal coexistência pública não tenha sido desprovida de 

tensões.  

 Esse achado relativo à produção de espaços públicos cada vez mais públicos 

no centro de São Paulo representa, por sua vez, uma novidade no anteriormente 

mencionado âmbito de estudos sobre as mudanças sociais que os centros históricos 

tanto de São Paulo quanto da Cidade do México vivenciaram, em meio à 

metropolização da segunda metade do século XX.  

Diversos processos socioeconômicos, urbanísticos e político-administrativos 

ligados à metropolização ajudam a explicar tanto por que durante na segunda metade 

do século XX o centro histórico paulistano se tornou um local de trabalho e de moradia 

privilegiado de membros das chamadas classes populares, quanto por que durante os 

anos 1990 a diversidade social e cultural aumentou ali. De fato, descrições da 

“popularização” do perímetro central dessa cidade mencionam, de um lado, correntes 

migratórias internas provindas do Nordeste rural e pobre58. De outro lado, remetem a 

uma política urbanística que levou o centro histórico a concentrar os principais 

entroncamentos de transporte público, enquanto os grupos sociais mais afluentes se 

mudaram dali para fins de moradia e trabalho59.  Em particular a partir dos anos 1990, 

por sua vez, um retorno sutil de membros das classes médias e altas para o centro 

histórico é compreendido como resultado sobretudo de interesses econômicos 

“globais” que tanto alimentam como são nutridos pela política urbana de gentrificação 

então em andamento. No final da década, diferentemente, movimentos de sem-teto 

começaram a ocupar edifícios abandonados para fins de moradia60. 

Quando se considera que pesquisas acadêmicas identificaram tendências de 

popularização e gentrificação na Cidade do México do mesmo período, a despeito de 

especificidades locais61, torna-se tentador argumentar que a metropolização implica 

um decréscimo no caráter público dos espaços públicos dos centros históricos das 

duas maiores cidades latino-americanas. Com efeito, ambos os processos implicam a 

assunção tácita de que sobretudo certos grupos sociais chegam ao final do século 

usando os lugares públicos de cada um dos centros históricos em termos corporais. 

                                                
58 Cf. de Frúgoli Jr., op. cit., 1995, p. 34, e op. cit., 2000, p. 61.  
59 Cf. Villaça, op. cit., 1998, p. 263; Kazuo Nakano, Raquel Rolnik e Cândido M. Campos, “Dinâmicas dos 

subespaços da área central de São Paulo”, em Comin e Somekh (orgs.), Caminhos para o Centro, 
2004, pp. 136-137; Kara José, op. cit., 2010, p. 12.  

60 Cf. Frúgoli Jr., op. cit., 2000, pp. 59-68; Kara José, op. cit., 2010, pp. 27-39.  
61 Cf. entre outros Wildner, “Alltagspraxis und Inszenierung”; de Duhau e Giglia, op. cit., 2008, e “El 

espacio publico en la ciudad de México” 2010; Schteingart, “División social del espacio y segregación 
en la ciudad de México”, 2010; Hiernaux-Nicolas, “Die historischen Stadtzentren Lateinamerikas”, 2013; 
Alba e Braig, “Wem gehört die Altstadt?”. 



 420 

Involuntariamente, por sua vez, os fotógrafos de jornal argumentam em outra 

direção pela mediação de seus modos fotográficos de imaginar, durante os seus dias 

de trabalho, os pedestres da Praça da Sé. Suas imagens oferecem indícios de 

representações cuja combinação diacrônica sinaliza para o fato de que, 

independentemente da popularização ou gentrificação implícitas na metropolização, 

ao menos no período diurno a produção de espaços públicos públicos no centro 

histórico de São Paulo foi possível.  

De fato, é necessário apenas levar a sério o que é dito em silêncio no âmbito 

da história dos corpos humanos eternizados pela câmera fotográfica em lugares 

públicos. Sua mensagem é singela, no entanto certeira. Ela abala certezas 

interpretativas.  
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CONCLUSÃO 

 

 Com base em todo esse percurso “da cidade ao corpo e vice-versa”, suas 

miragens, espelhos e reflexos temporais e espaciais, o que tenho em mãos hoje é 

uma abordagem metodológica específica. Ela permite aferir em termos regressivo-

progressivos o que a dimensão corporal-espacial de um homem simples específico – o 

não-transeunte das ruas e praças do centro histórico de São Paulo – pode desvelar 

acerca de contradições sociais de natureza histórica relativas à produção dos espaços 

público e urbano na cidade; e, por essas mediações, sobre a urbanização 

contemporânea tal como abordada pelo debate sociológico internacional sobre a 

produção do espaço urbano em meio à globalização.  

São de fato três as mediações metodológicas que separam dialeticamente este 

plano macrossociológico, da urbanização, daquele, microssociológico, dos corpos 

humanos nas ruas e praças: o espaço urbano paulistano produzido pela mediação de 

espaços públicos que, por sua vez, são produzidos pela mediação das relações 

corporais dos não-transeuntes, cujas regras de conduta corporal são o objeto empírico 

primordial de análise, em prol das contradições sociais que lhes subjazem. O 

instrumental permite inclusive abordar um outro tema específico dos estudos urbanos: 

justamente o dos usos da rua. Só que isso em termos lefebvrianos e goffmanianos. E 

aí entra em cena aquilo que denomino regras de uso corporal dos lugares públicos 

pelos pedestres: isto é, as contradições da práxis envolvidas no modo como eles se 

relacionam, em termos fenomênicos, com seus corpos e a materialidade de outros 

corpos humanos, de objetos pessoais ou não, da própria rua, dos veículos, 

equipamentos urbanos, banheiros públicos ou não, árvores e muretas, lojas e demais 

estabelecimentos comerciais. 

Em suma: justamente da cidade ao corpo e vice-versa pela mediação de 

tempos e espaços referentes a relações corporais cujos padrões se desvelam 

empiricamente através de regras de conduta corporal passíveis, por sua vez, de 

indicarem padrões de uso corporal dos lugares públicos urbanos. E a orientação 

metodológica crucial é a dialética entre o inventivo, o mimético e o repetitivo que 

impregna o idioma corporal desses homens, mulheres e crianças nas interações 

sociais verbais e não verbais que eles (re)fazem dia a dia, enquanto ali se deixam ficar 

fisicamente, no dia a dia “útil e comercial” da metrópole, em meio à circulação fugaz 

de transeuntes e veículos.  

 De posse desse instrumental metodológico, que embute em si métodos de 

interpretação e de investigação, o que resta é o possível que o presente reserva para 
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o meu projeto intelectual mais abrangente. É de fato para possibilidades futuras de 

desenvolvimento teórico e metodológico de meu problema investigativo principal que 

apontam as transparências e opacidades contidas nos adensamentos temáticos, 

teóricos, metodológicos e interpretativos anunciados na introdução deste texto de 

sistematização, e que pautaram o todo o trajeto perante o espelho em que se constitui 

esta coletânea.  

 Nesse sentido, cabe primeiramente constatar que a análise aprofundada do 

material etnográfico e documental coletado ao longo da última década é o próximo 

passo, a ser empreendido o mais brevemente possível. É ele que me permitirá avaliar 

o quanto as regras de conduta corporal identificadas para os não-transeuntes a Praça 

da Sé são generalizáveis para os outros lugares públicos do centro a serem 

enfrentados analiticamente: respectivamente o Pátio do Colégio, a Praça do Patriarca, 

o Viaduto do Chá e a Praça Ramos de Azevedo. Além disso, a análise oferecerá mais 

subsídios documentais para que eu possa aferir a pertinência ou não da hipótese 

acerca da densidade temporal dos padrões apreendidos etnograficamente. Enfim, 

será possível enfrentar a suposição relativa à “cidade fora dos muros”: Quanto será 

que as regras a ser apreendidas devem à dinâmica socioespacial forjada e vigente 

especificamente na rua, e não em instituições como família, religião, escola, trabalho? 

 Com base nessas respostas, será possível, em segundo lugar, explicitar a 

relevância teórica que a referência metodológica em questão – o homem simples 

duplamente espacializado que é o corpo do pedestre na rua (no caso, o não-

transeunte) – possui para a compreensão sociológica da produção dos espaços 

público e urbano na São Paulo em particular do período 2007-2014, quando a cidade 

ainda fruía vigorosamente, em termos econômicos, do boom dos chamados anos 

Lula-Dilma e a população, de políticas sociais que jorravam das mais diversas esferas 

do poder público. Certamente virão à tona contradições sociais de natureza histórica 

contidas em todos esses processos, como totalidades abertas e contraditórias que 

eles são. Mas quais exatamente, do ponto de vista socioespacial? E que é o que me 

interessa perscrutar. 

 Como as constatações empíricas que favorecem tais reflexões dizem respeito 

ao espaço corporal dos pedestres nos lugares públicos centrais e, portanto, a como os 

espaços públicos são produzidos no centro de São Paulo por tal mediação, uma 

terceira possibilidade contida no percurso aqui evidenciado é ampliar a interlocução 

teórica e metodológica com os estudiosos tanto da produção dos espaços públicos 

urbanos quanto dos usos dos lugares/espaços públicos (dependendo da perspectiva 
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teórica). Decisivas nesse sentido são as categorias analíticas de uso(s) corporal(is) 

dos lugares públicos, de relações e condutas corporais, desenvolvidas até agora.  

 Enfim, partindo dessas constatações empíricas todas será possível explicitar 

com vagar – eis uma quarta virtualidade contida no presente - as potencialidades 

teóricas da abordagem metodológica até aqui desenvolvida para uma compreensão 

de natureza sociológica da produção do espaço urbano pela mediação dos corpos 

humanos em lugares. Por tudo o que vimos até aqui, é nessa direção conceitual que, 

afinal, de fato caminha o meu projeto intelectual mais amplo.  

 Remeto aqui a essas quatro possiblidades investigativas sabendo que, tal 

como o próprio conhecimento, elas estão situadas espacial e temporalmente. 

Assumem o seu sentido precisamente no aqui e agora dessa etapa de minha carreira 

profissional. De fato, foi graças justamente ao ritual de passagem em que o concurso 

de livre-docência se constitui, que tive como rever criticamente em detalhes os ires e 

vires do trajeto intelectual entre o término do meu doutorado e hoje. Identifiquei suas 

miragens, seus espelhos, de tudo isso me aproximei, reaproximei, evidenciei seus 

reflexos e, com base nos contornos mais recentes desses mesmos reflexos, vislumbro 

aqueles que são possíveis no presente.  

Ora, o quádruplo possível que, assim, ganhou corpo em mim, não deixa de ser 

espaço. E, portanto, também tempo. Uma vontade, um caminho. E a cidade 

inesperada terá, a partir de agora, como se povoar corporalmente de muitos outros 

pedestres.   
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