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SIGNIFICADOS E USOS DO DINHEIRO: SETORES 

MÉDIOS E POPULARES DE BUENOS AIRES

Resumo

O artigo analisa significados e usos sociais do dinheiro 

em setores médios e populares da Área Metropolitana de 

Buenos Aires na perspectiva dos estudos sociais da econo-

mia. Resulta do diálogo entre dois trabalhos de pesquisa 

empírica realizados entre 2009 e 2014. Primeiro, identifica-

mos formas de marcação do dinheiro para mostrar como 

os distintos atores organizam seus orçamentos a partir 

das categorias do senso comum. Em seguida analisamos 

as avaliações morais feitas pelos participantes de ambos 

os estudos sobre as origens do dinheiro, demonstrando 

como distintas tipificações e juízos morais incidem sobre 

seus respectivos usos. Na última parte, concluímos como 

os esquemas diferenciados de percepção e apreciação nos 

permitem observar sentidos e usos plurais do dinheiro em 

setores médios e populares. Refletimos também sobre a 

potencialidade da integração interdisciplinar de metodo-

logias e dados para a investigação nas ciências sociais.

MEANINGS AND USES OF MONEY: MIDDLE AND 

WORKING CLASS SECTORS IN BUENOS AIRES

Abstract

The article analyzes the meanings and social uses of mon-

ey in popular and middle classes of the metropolitan area 

of Buenos Aires, from the perspective of economic social 

studies. It is the result of the dialogue between two em-

pirical researches conducted between 2009 and 2014. First, 

we identify ways of labeling money to show how common 

sense typifications used by different actors organize their 

budgets. Second, we analyze the moral evaluations that 

participants in both studies performed on the origins of 

money, showing how different appreciations and moral 

judgments affect their uses. In a final section, we con-

clude on the existence of different schemes of perception 

and appreciation as well as plural uses of money in popu-

lar and middle classes of Buenos Aires. We also reflect on 

the potentiality of interdisciplinary integration of meth-

odologies and data in social research.
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