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públicos centrais brasileiros

Resumo

As ciências sociais dedicadas à desigualdade social nas 

cidades brasileiras ressaltam o papel que a distribuição 

residencial dos grupos sociais no espaço urbano tem exer-

cido na produção e/ou reprodução das assimetrias de po-

sicionamento social, com a aceleração da globalização 

econômica desde a década de 1990. Mas o que ocorre em 

espaços receptivos à diversidade social como a Praça da 

Sé, em São Paulo, nos dias úteis da semana? Submeto da-

dos etnográficos registrados em 39 tardes de segundas e 

sextas-feiras úteis em 2013 ao prisma metodológico dia-

lético e fenomenológico lefebvriano e goffmaniano. Busco 

responder como e por que o uso que os pedestres fizeram 

corporalmente desse logradouro então pode interferir na 

(re)produção da desigualdade social na São Paulo desta 

segunda década de século XXI. Virão à tona, assim, secu-

lares desigualdades comportamental-corporais e morais. 

on social inequality in the brazilian  

central public spaces

Abstract

The social sciences on social inequality in Brazil empha-

size the role that the residential of social groups in urban 

space plays in the production and/or reproduction of asym-

metries of social positioning, with the acceleration of eco-

nomic globalization as of the 1990s. But what happens in 

urban spaces that, like the Praça da Sé, in the city of São 

Paulo, are highly open to social diversity during workdays? 

The ethnographic data based on the observation of 39 Mon-

day and Friday afternoons in 2013 is submitted to a Lefe-

bvrean and Goffmanian  dialectical and phenomenological 

perspective. I aim to answer how and why the bodily use 

pedestrians made of this place may interfere in the (re)

production of social inequality in São Paulo in this second 

decade of the 21st century. Hence secular body-behaviour-

al and moral inequalities will come to the fore. 


