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Fraya Frehse (Departamento de Sociologia – USP)
Introdução
A reflexão que aqui pretendo realizar se inspira em uma problemática teórica que,
no meu modo de ver, tem interessado com especial vigor a sociologia recente devotada à
conceituação do espaço urbano, nos atuais tempos da chamada globalização econômica.
Refiro-me ao desafio de como conceituar a diferença no mundo urbano dos dias de hoje.
Quando falo em diferença, penso, com Henri Lefebvre (1970a), em relação, só que
forjada no contato, no encontro – e no confronto.
No bojo de um processo histórico como o da globalização, que se orienta para a
“integração progressiva das culturas” ao mesmo tempo em que persistem as diferenças
(Montero, 1997: 48), não surpreende que também o pensamento sociológico sobre a
problemática urbana nas últimas duas décadas oscile entre o homogêneo e o diferente. É
emblemático que nos anos de 1990 tenham angariado conspicuidade abordagens como a
de Saskia Sassen (1991) sobre as “cidades globais”, que ressaltam conexões, fluxos,
aquilo que une – e, por que não, assemelha? – cidades entre si, em meio à contundência
de uma reestruturação produtiva marcada por flexibilização do trabalho, informatização e
dispersão espacial da produção; e que mais recentemente essa mesma autora (Sassen,
2008: 4) enfatize que os “circuitos globais” que conectam as cidades entre si “variam
conforme a cidade, dependendo das características específicas de cada uma, da mesma
maneira que, em cada circuito, os grupos de cidades são diferentes”. E eis que ela passa a
explorar outras facetas de suas “cidades globais”, reconhecendo que “as diferenças e
características especiais das cidades são importantes, e que a concorrência entre as
cidades é menor do que parece” (Idem: 4).
Essa dinâmica faz dos rumos da obra de Sassen apenas uma evidência a mais de
que a tendência a voltar-se teoricamente para as diferenças entre cidades parece ser uma
marca candente do debate sociológico sobre o mundo urbano neste início de século XXI.
Mudando de cenário acadêmico: o contato mais delongado que pude travar com a
sociologia urbana alemã ao longo de 2010 (Frehse, 2010) permitiu reconhecer que desde
meados da década o campo se encontra em polvorosa em função da proposta teórica de
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um grupo de pesquisadores de Darmstadt, de conceituar a diferença entre cidades com o
auxílio de um conceito que eles denominam “lógica intrínseca das cidades” (Berking &
Löw, 2008; Löw, 2009). A categoria designa um conjunto de processos pré-reflexivos de
constituição de significados que se relacionam com o “lugar” muito específico que cada
cidade seria, em função do modo como ali se organizam estrutural-espacialmente a
densidade e justamente esse conhecimento pré-reflexivo, a “doxa urbana” (Berking,
2008: 4), por referência a outras cidades1.
Se a problemática da diferença entre cidades também aparece no contexto
acadêmico brasileiro recente, ela o tem feito mais no plano analítico do que propriamente
na seara da teoria. Com efeito, pelo que pude perceber recentemente por meio de uma
revisão crítica da literatura sociológica sobre o espaço urbano no Brasil que circulou
academicamente ao longo da última década (Frehse & Leite, 2010), a diferença parece
figurar nos estudos antes como um pressuposto metodológico tácito do que como uma
questão teórica a ser enfrentada. Estudos dedicados a comparar realidades empíricas de
cidades distintas não têm se voltado a reflexões específicas sobre como os resultados
analíticos de tais empreendimentos se relacionam conceitualmente com a existência de
diferenças entre as cidades. O quanto será que eventuais diferenças sociais e/ou culturais
constatadas empiricamente devem a uma realidade social própria de cada cidade?
Respostas a esse tipo de questionamento aparecem essencialmente no plano descritivo,
por meio do destaque a características próprias que instituições, a legislação, mecanismos
políticos e socioeconômicos de produção do espaço assumiriam em cada da cidade. Mas
sem que seja discutido o que essas peculiaridades revelam sobre a cidade na sua relação
– de maior ou menor diferença - com outras.
É de fato complexa a problemática relativa a como conceituar a diferença entre
cidades no mundo urbano hoje em dia. E isso embora não seja difícil constatá-la
empiricamente na vida cotidiana, sendo ou não pesquisador. Com efeito, aquilo que a
antropóloga Laura Nader (1994: 89) chama de “consciência comparativa” integra o
conhecimento do senso comum nos quatro cantos do mundo: “as pessoas às vezes não se
conscientizam da comparação, apesar de o ato de pensar comparativamente
provavelmente ser universal. Nas observações de viagem a comparação é às vezes
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Ao longo deste texto, são de minha autoria todas as traduções cujos autores não aparecerem referenciados
na Bibliografia.
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implícita, outras explícita, dependendo do contexto. Mas a comparação integra sempre o
substrato observacional”. Com base nessa dinâmica é que se torna uma obviedade do
senso comum que Recife não é Salvador, e que São Paulo não é o Rio de Janeiro.
Mas como explicar essas diferenças empiricamente perceptíveis, se, como já
sabemos no mínimo desde a série de críticas aos estudos de comunidade, o termo
“cidade” não circunscreve uma totalidade empírica fechada? Não é como simples
exercício de digressão intelectual que a questão me interessa. Ela importa pelo tipo de
reflexão a que instiga, por referência à abordagem sociológica do espaço urbano no
Brasil atualmente. Colocar-se essa pergunta é abrir espaço conceitual para questionar-se
sobre como as diferenças constatadas empiricamente em nossas investigações sobre a
realidade urbana brasileira podem contribuir para o conhecimento sobre a urbanização
contemporânea – para não mencionar a sua contribuição para a formulação de políticas
públicas em relação às cidades.
O que percebo no debate sociológico brasileiro sobre o fenômeno urbano é a
existência frequente de uma certa lacuna entre o trabalho empírico e a o momento da
conceituação. Somos muito versáteis metodologicamente para produzir dados empíricos
notáveis sobre a vida social, por exemplo, em Vitória da Conquista, mas, ao buscarmos
explicar esses aspectos, recorremos sem pestanejar a aportes teóricos desenvolvidos para
pensar Paris. Trata-se de uma dificuldade que, para evocar um contraponto comparativo,
não encontro na discussão alemã. O que, na verdade, não surpreende, se os rumos da
disciplina nesse país se alimentam de uma tradição já secular justamente de valorização
extrema da produção de teorias próprias. Tanto é que a sociologia urbana alemã padece, a
meu ver, precisamente da dificuldade contrária: de uma certa falta de desenvoltura
metodológica no trabalho de campo, que, concentrado basicamente pesquisa quantitativa
e entrevistas, passa ao largo do silêncio e do não-dito.
A existência dessa lacuna entre a diferença empiricamente constatada e aquela
conceitualmente trabalhada vai ao encontro de uma constatação recente de Sérgio Costa
(2010: 45) sobre a teoria social produzida no Brasil da atualidade: “os avanços teóricos
são produzidos nas franjas da pesquisa empírica”. Observação preocupante pelo que
sinaliza: a vigência de uma certa divisão internacional do trabalho intelectual no âmbito
da qual a sociologia brasileira produz dados empíricos, enquanto os centros institucional
e politicamente mais conspícuos da disciplina teorizam (muitas vezes acerca dos próprios
dados que produzimos...).
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Sabendo que adentrar essa problemática – que tem ocupado certa sociologia
contemporânea empenhada em “descolonizar” a própria sociologia (Boatca et al., 2010) e
fomentar a produção de “teoria do Sul” (Connell, 2007) - me afastaria demais dos
objetivos deste texto, nada como retornar à questão que o inspira. O meu objetivo aqui é
arriscar uma resposta ao desafio da conceituação da diferença empiricamente constatada
no mundo urbano contemporâneo recorrendo a uma problematização de natureza
dialética - lefebvriana - de um objeto empírico bem peculiar, que venho explorando no
âmbito de um estudo comparativo sobre as realidades urbanas de São Paulo e de Lisboa.
Refiro-me às regras relativas às “técnicas corporais” (maussianas) e às “interações
sociais” (goffmanianas) dos não-transeuntes, pedestres que tendem a permanecer
fisicamente com regularidade nas ruas e praças públicas dos centros históricos das
grandes cidades ocidentais contemporâneas nos períodos do dia em que esses são mais
fortemente marcados pela circulação fremente de veículos, gentes e mercadorias; em
suma, pelas pressões cotidianas do trânsito e dos transeuntes.
Sendo esse o intuito, este paper é na verdade um working paper, tendo-se em
conta o caráter ainda provisório dos dados empíricos de que lançarei mão, um vez que
eles ainda se encontram atualmente em processo de sistematização. Nem por isso,
entretanto, deixa de instigar-me discuti-lo no âmbito deste Grupo de Trabalho,
possibilidade ímpar de interlocução sobre “dimensões do urbano” até então
insuspeitadas, e que o olhar comparativo sobre as ruas e praças paulistanas e lisboetas me
inspirou a enfrentar.
A reflexão se estruturará em três partes. Num primeiro momento cabe explanar
esse objeto, sugerindo que a possibilidade de conceituação da diferença entre cidades a
partir dos padrões de movimentação corporal e de convivência social dos não-transeuntes
nas ruas e praças dos centros históricos dessas urbes reside nas evidências que essas
regras carregam acerca dos vínculos desses sujeitos com os monumentos, que
particularizam os centros históricos de todas as outras áreas das grandes cidades
ocidentais – inclusive em São Paulo e em Lisboa. Num segundo momento da
argumentação, buscarei demonstrar essa hipótese recorrendo a alguns dados da pesquisa
etnográfica que estou realizando sobre os padrões de movimentação corporal e de
sociabilidade dos não-transeuntes da Praça da Sé paulistana e do Largo da Sé lisboeta. É
o que permitirá, na etapa final da reflexão, retornar ao plano teórico e avaliar o que “as
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Sés” vividas por esses não-transeuntes revelam sobre a diferença que cada uma das duas
cidades constitui, no âmbito da urbanização contemporânea.
Do uso da rua ao espaço urbano como “diferença produzida”: monumentos em foco
As regras que me interessam empiricamente dizem respeito a regularidades na
conduta – “guias para a ação” (Goffman, 1967: 48) – que medeiam, por um lado, o modo
como os indivíduos sabem “servir-se de seus corpos” (Mauss, [1936] 1997: 365); por
outro, a maneira como se encadeiam sintaticamente os atos dos indivíduos em
copresença física (Goffman, 1967: 2). É um objeto ao qual cheguei através do contato
empírico, num primeiro momento, com dados documentais relativos à movimentação
humana nas vias e logradouros públicos centrais de São Paulo no passado (Frehse, 2005,
no prelo/2011); mais recentemente, com dados etnográficos provindos de observação
participante do vai-e-vem dos pedestres nesses mesmos lugares públicos, só que agora na
megalópole paulistana deste início de século XXI (Frehse, 2007, 2008, 2009a). Isso para
não falar do contato pontual periódico, ao longo dos últimos anos, com o centro histórico
de Lisboa, no âmbito de uma pesquisa comparativa sobre as realidades urbanas brasileira
e portuguesa que venho realizando junto à Rede Brasil-Portugal de Estudos Urbanos
(Frehse, 2011a).
Se em cada uma dessas pesquisas há questões teóricas específicas em jogo, uma
preocupação passível de ser identificada em todas elas diz respeito à cidade que a vida
cotidiana na rua revela. Assumo a rua como espaço em termos lefebvrianos; como uma
mediação de práticas sociais, ao mesmo tempo produzida e meio de produção de práxis
(Lefebvre, [1974] 2000: 100, xx, 35, 88-89). Nesse sentido, não somente as relações
sociais só têm existência real “no e pelo espaço” (Idem: 465), mas a rua é um espaço
usado (em termos qualitativos) pela mediação do corpo – outro espaço! –, que o percebe
sensorialmente (através dos membros, órgãos sensoriais, gestos) e o vive simbolicamente
(através de imagens e símbolos), em meio ao vigor das concepções racionais (de cunho
científico-ideológico, na formação econômico-social capitalista) que o impregnam:
“representações do espaço” (Idem: 48-50).
Essa orientação metodológica traz para o primeiro plano analítico e interpretativo
sobre o fenômeno urbano o “espaço vivido”, dizendo este último respeito à dimensão
simultaneamente residual e produtiva dos fatos e conceitos implícitos em toda atividade
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humana (Lefebvre, 1958: 62)2. No caso, sendo as realidades urbanas de referência São
Paulo e Lisboa dos dias de hoje, ganha destaque a rua como espaço essencialmente
residual e produtivo, uma vez que por natureza simultaneamente não institucional e
crucial referência espacial cotidiana de uma plêiade crescente de pedestres: justamente
aqueles que, por razões das mais variadas - econômicas, sociais, psíquicas etc. – se
deixam ficar dia a dia ali, em meio ao ir e vir fremente de tantos outros, transeuntes e
veículos.
Com base nessa perspectiva, a problemática da conceituação da diferença no
mundo urbano contemporâneo se traduz em uma questão teórica definida. Como são
produzidas vivencialmente “no e pelo espaço” da rua as diferenças em que se constituem,
no modo capitalista contemporâneo de produção do espaço, cidades como São Paulo e
Lisboa – outros espaços ainda, sendo a cidade “o espaço moldado, modelado, ocupado
pelas atividades sociais no decorrer de um tempo histórico” (Lefebvre, [1974] 2000: 89)?
Com efeito, sob esse prisma teórico-metodológico os padrões de uso qualitativo
do espaço da rua pelos não-transeuntes simultaneamente evidências de outras diferenças:
justamente aquelas que, produzidas “no e pelo espaço” vivido na formação econômicosocial capitalista, “supõem a explosão de um sistema” (Idem: 429ss). São “diferenças
produzidas” que remetem, por sua vez, à urbanização como conjunto de processos
contraditórios que englobam aspectos econômicos, sociais e culturais ligados à expansão
geográfica das cidades (Lefebvre, 1970b; cf. a respeito também Schmid, 2006: 132). Sob
esse prisma, a própria urbanização evidencia, por outro lado, ser um processo de
processos de relações sociais (re)produzidas pela mediação do espaço vivido. De fato,
transcorrendo “no e pelo espaço” dia a dia, as relações sociais envolvem necessariamente
a (re)produção de espaço e, nesse sentido, a produção de diferença: “diferenças
produzidas”, justamente.
Marcada por essa ênfase no espaço vivido como mediação dialética de diferenças
quanto aos processos históricos mais abrangentes, a questão me afasta instantaneamente
de outras abordagens teórico-metodológicas atuais da problemática da diferença entre
cidades ocidentais contemporâneas. Não se trata de investir interpretativamente no papel
de atores e redes específicas (Glock, 2008; Rodenstein; cf. no Brasil, entre outros,
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Enfatiza Lefebvre ([1974] 2000: 50) que a moral interfere com vigor no “corpo vivido”, portanto do
espaço vivido pela mediação do corpo.
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Ribeiro, 2000, 2004; Marques & Torres, 2005; Marques, 2010), ou naquele de estruturas
de sentido presentes em cada lugar – do habitus à path dependence passando pela
identidade (cf., para um panorama de conjunto, Löw, 2009: 87-95). Importa,
diferentemente, concentrar-se no papel explicativo que os padrões de uso do espaço na
vida cotidiana exercem na produção do espaço urbano como “diferença produzida” no
âmbito do processo contemporâneo de urbanização.
Para tanto, nada como potencializar, do ponto de vista metodológico, a
possibilidade dessa diferença já no plano analítico da rua como espaço vivido. Advém
daí a minha ênfase empírica nos padrões relativos às movimentações corporais e à
sociabilidade dos não-transeuntes no centro histórico na São Paulo e na Lisboa
contemporâneas.
Popularmente conhecidos no Brasil como moradores de rua, meninos de rua,
artistas e pregadores de rua etc., essa plêiade de pedestres têm justamente nos lugares
públicos historicamente centrais de cidades ocidentais contemporâneas como São Paulo e
Lisboa a sua máxima realização possível. E isso seja por causa da existência de zonas
pedestrianizadas; seja em função das oportunidades econômicas que o centro oferece nos
dias de hoje. São Paulo consolidou-se urbanisticamente, ao longo das últimas décadas,
como “território de transbordo” (Meyer, 1999) privilegiado para o transporte público
metropolitano, além de centro principal do comércio informal ambulante na cidade, em
meio a sua crescente “popularização” (Comin & Somekh, 2004; Kara José, 2010).
Lisboa, por sua vez, tem passado a atrair mais e mais turistas internacionais no bojo de
políticas de requalificação funcional de usos do perímetro historicamente central que são
indissociáveis da transformação do patrimônio histórico em mercadoria cultural (Peixoto,
1997, 2001; Fortuna & Peixoto, 2002; para o caso brasileiro, cf. Leite, 2004). Nesse
contexto, as vias e logradouros públicos dos centros históricos de ambas as cidades se
mantêm, ao menos durante o período diurno, centros de intensa vida urbana - e, portanto,
do encontro e simultaneidade entre os diferentes (Lefebvre, [1968] 1969: 17), em meio à
persistência, ali, de monumentos: “igrejas, catedrais, palácios, grandes edifícios públicos
ou não” (Lefebvre, 1961: 308).
Tendo-se em conta todos esses aspectos, a presença constante – e crescente - de
não-transeuntes nas ruas e praças dos centros históricos de São Paulo e de Lisboa
evidencia uma contradição muito própria do atual modelo de desenvolvimento
econômico no “Terceiro Mundo e também no Brasil”: a coexistência de simultânea entre
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“extremos de progresso tecnológico e de bem-estar para setores limitados da sociedade”,
e “extremos de privação, pobreza e marginalização social para outros setores da
população” (Martins, 2002: 9, 13). É uma contradição que se faz mais e mais presente
também nas ruas e praças de Lisboa em meio à crise econômica atual, pelo que tenho
podido perceber no trabalho de campo; e que vai, a seu modo, ao encontro de uma
impressão polêmica de Ulrich Beck (2007) sobre as desigualdades sociais no mundo
ocidental engolfado pela política econômica neoliberal: a de que essa sociedade estaria se
“brasilianizando”. No que se refere notadamente aos centros históricos paulistano e
lisboeta, a contradição se traduz na convivência simultânea entre políticas constantes,
mais ou menos ostensivas (dependendo dos interesses econômicos e políticos do grande
capital) de requalificação de usos do centro em prol de sua “patrimonialização “ (Peixoto,
1997, 2001) – o que vai de mãos dadas com extremo “progresso tecnológico” e “bemestar para setores limitados da sociedade” -, lado a lado com a presença também
constante e ostensiva, ali, de não-transeuntes, pedestres que justamente vivem
espacialmente as ruas e praças dos centros históricos dia a dia em função de uma
condição social de extrema “privação, pobreza e marginalização social”.
Em face dessa contradição, a simples relação dos não-transeuntes com as políticas
de patrimonialização dos centros históricos pela mediação do uso dos espaços públicos
dessa área das cidades já constitui um objeto passível de revelar diferenças na produção
do espaço urbano nas cidades. E, de fato, essa é uma vertente que tem sido explorada no
Brasil, com base em outras preocupações teóricas e orientações metodológicas, mais
voltadas a problematizar criticamente as políticas do chamado enobrecimento urbano ou
gentrification nos centros urbanos (cf. em especial Leite, 2004).
Já aqui a hipótese que gostaria de desenvolver é de que os padrões de uso das ruas
e praças historicamente centrais de São Paulo e Lisboa pelos não-transeuntes são
reveladores também de relações diferenciadas desses sujeitos com os monumentos desse
perímetro que interferem na produção da diferença no espaço urbano de uma maneira até
agora tem sido pouco ressaltada, no debate contemporâneo sobre a diferença entre
cidades.
No intuito de averiguar essa possibilidade metodológica, nada como recorrer a
dados etnográficos produzidos no bojo da pesquisa comparativa que estou concluindo
para a Rede Brasil-Portugal de Estudos Urbanos. Saiamos, mesmo que brevemente, às
ruas e praças do centro histórico de São Paulo e Lisboa.
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Mas não sem antes esclarecer que comparações constituem necessariamente
exercícios de abstração que visam à busca de “semelhanças e diferenças” por referência a
um problema teórico (Haupt & Kocka, 1996: 23, 25, 9). Se elas podem ser úteis ao
conhecimento mais preciso de cada um dos casos em comparação, podem também se
prestar ao”conhecimento de conexões gerais entre ambos os casos” (Idem: 11). É que
elas trazem à tona “especificidades insuspeitas” que favorecem o questionamento das
condições de emergência, de decurso e de expressão dessas mesmas especificidades
(Idem: 13).
Ora, a questão aqui em foco convida necessariamente a privilegiar a busca de
diferenças produzidas social e, portanto, espacialmente entre ambos os “casos” – São
Paulo e em Lisboa -, assumindo como ponto de reparo o uso vivencial do espaço da rua
nos centros históricos de cada uma dessas cidades. Tem assim como vir para o primeiro
plano da análise, como “especificidade insuspeita”, a relação dos não-transeuntes com
um monumento específico dos respectivos núcleos urbanos, a catedral católica, a Sé. E
na sequência torna-se possível problematizar a “produção” dessa especificidade,
discernindo o que ela revela sobre a urbanização em cada uma das cidades.
Não-transeuntes em movimento e interação na Praça e no Largo da Sé
Embora indelevelmente marcadas por escalas distintas – ou seja, pelo arranjo das
relações sociais em unidades territoriais distintas, que vão da dimensão supranacional à
corpórea, passando pela nacional, a regional, urbana e local (Keil & Brenner, 2003: 256)
-, as vias e logradouros públicos das duas colinas em que se estabeleceram
respectivamente as povoações a partir das quais foram gestadas historicamente São Paulo
e Lisboa são marcadas pela coexistência fremente de transeuntes e não-transeuntes nos
períodos mais cotidianos da semana em cada uma dessas cidades. Com efeito, durante o
período comercial dos dias úteis as ladeiras, ruas, becos e largos da chamada colina
histórica ou central paulistana - atualmente conhecida como Centro Velho - e da
chamada colina do Castelo São Jorge lisboeta viram pontos de atração privilegiados para
pedestres de passagem, mais ou menos anônimos, nativos ou não, indo e vindo entre
aquilo que Lefebvre sintetiza como “setores do cotidiano”: os lugares de trabalho, a
moradia e os lugares de lazer, por referência aos quais a rua constitui mero lugar de
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passagem, num modo de vida cujos ritmos se pautam vigorosamente na programação
racionalizadora do mercado (Lefebvre, [1970] 2001: 99; [1968] 1972).
Mas há mais, nesses espaços. É que os transeuntes coexistem com gente que se
caracteriza por fazer da rua o núcleo espacial absolutamente referencial de seu cotidiano.
É nesse espaço que os não-transeuntes encontram trabalho, alimento, conhecidos,
amigos; um local para descansar, onde não faltam vias de se aliviar inclusive fisicamente.
É ali que eles acham sentido para suas vidas de todo dia; quando não também um lar.
Trata-se de uma realidade social que se aplica comparativamente sobretudo ao caso
paulistano contemporâneo, inserido num país socialmente (ainda) bastante desigual.
Levando-se em conta esse escopo abrangente e multitudinário de pedestres –
sobretudo na megalópole paulistana, com seus 19 milhões de habitantes na região
metropolitana, demograficamente bem mais numerosa, portanto, do que aquela de
Lisboa, com quase 3 milhões -, não deixa de ter um certo caráter aleatório a escolha
respectivamente do adro poligonal da Praça da Sé e o do adro triangular do Largo da Sé
para a pesquisa etnográfica sobre as regras de uso do espaço da rua por parte dos nãotranseuntes:

Praça da Sé em São Paulo e catedral, 2011 (© Fraya Frehse)
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Largo da Sé em Lisboa e catedral, 2011 (© Fraya Frehse)

Com efeito, pesaram nesse sentido razões práticas ligadas ao escopo de dados
empíricos que possuía acerca de ambos os logradouros para fins da investigação junto à
Rede Brasil-Portugal. E, no entanto, ciente de que a escolha de uma estratégia de
pesquisa empírica se relaciona com opções metodológicas prévias (Martins, 2008: 138),
a opção pela Praça e pelo Largo da Sé repousa também no fato de que em ambos os
espaços estamos, neste início de século XXI, diante de logradouros públicos forjados
historicamente em torno de monumentos com funções análogas, ambas de cunho
religioso: as respectivas catedrais católicas.
De fato, se o espaço é um “conjunto de relações entre as coisas (objetos e
produtos)” (Lefebvre [1974] 2000: 100), a Praça da Sé paulistana e o Largo da Sé
lisboeta constituem hoje em dia claras “diferenças produzidas” a partir de um mesmo
tipo de “representação do espaço” da cidade forjada histórica e socialmente na Idade
Média. Refiro-me à valorização da construção de sedes para as paróquias católicas nos
centros geográficos das respectivas povoações (Teixeira & Valla, 1999; Teixeira, 2001a,
2001b). No caso de Lisboa, a primeira sede da Igreja de Santa Maria Maior teria sido
erguida um pouco depois da tomada da então “cidade” aos mouros por Afonso
Henriques, em 1147 (Birg, 1994: 849), no contexto mais amplo de gestação históricosocial do Estado nacional em Portugal. Já em São Paulo, a construção da primeira igreja
paroquial parece ter se arrastado lentamente da década final do século XVI a meados do
século XVII (Taunay, 1954: 45-46), iniciada que foi num povoado interiorano e pobre do
Brasil colonial, promovido a “vila” em 1560 e a “cidade” apenas em 1711 – há três
séculos exatamente. E, pelo que tenho podido perceber com a ajuda de fontes históricas,
em nenhum momento das histórias de cada um desses logradouros, a sua “produção” –
física e social - passou ao largo da existência, ali, das respectivas catedrais da Sé.
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Intervenções urbanísticas e arquitetônicas, mas também as transformações no seu uso
vivencial para fins vários, mais ou menos vigorosos em um ou outro momento histórico –
de procissões ao nó central do sistema de transporte público (no caso de São Paulo) -,
não deixaram nunca de ser impermeáveis à localização das principais catedrais católicas
das respectivas cidades ali3.
O aspecto especialmente revelador para os fins deste estudo é que a relação com o
monumento não transcorreu sempre de modo valorativamente positivo; nem o seu caráter
monumental foi sempre socialmente reconhecido como tal. É o que desembocou, por
exemplo, no tombamento da catedral da Sé lisboeta como “patrimônio histórico
nacional” em 1939, enquanto a Sé paulistana, erguida a partir de 1912 depois da
destruição do templo do século XVIII (Frehse, 1997), ainda hoje se encontra em
“processo de tombamento” junto ao órgão municipal responsável pela defesa do
patrimônio histórico e arquitetônico urbano. Mas o que interessa aqui são outras esferas
de valoração; justamente aquelas que se insinuam dia a dia na fugacidade dos
movimentos corporais e interações sociais “no e pelo espaço” vivido de ambos os
logradouros, nos tempos que correm.
Nesse sentido, levando-se em conta, com Lefebvre (1961: 308), que, prenhes de
símbolos, os monumentos são as obras que “dão a uma seu rosto e seu ritmo de vida”,
uma vez que “são a memória e a figuração de seu passado, os nós afetivos e ativos de sua
vida cotidiana atual, a prefiguração de seu futuro”, então problematizar como são vividos
dia a dia espaços que são dominados não apenas simbólica, mas historicamente pela
presença desses monumentos pode ser especialmente significativo, em termos
metodológicos. Os monumentos viram mediações reveladoras de como a sociedade usa
vivencialmente – e produz – o espaço urbano pela mediação da presença, ali, do passado
– ou melhor, da “figuração” deste, levando-se em conta que, se “O passado deixou seus
traços, suas inscrições, escritura do tempo” no espaço, esse é “sempre, tanto hoje em dia
como antigamente, um espaço presente, dado como um todo atual, com suas ligações e
conexões em ato” (Lefebvre, [1974] 2000: 47).
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Cf. para o caso da Praça da Sé, entre outros, Taunay (1954); Bruno ([1983] 1954); Ferreira (1971); Frehse
(1997); Campos & Simões Jr. (2006); Torrão Fo. (2007); para o caso de Lisboa cf., entre outros, Ribeiro
(1931), Castilho (1936); Araújo ([1938-1939] 1991); Neto (1999); Couto (2003); Rosas (2005); Noivo
(2010). Aproveito a oportunidade para agradecer publicamente ao historiador João Pimentel e ao sociólogo
Cândido da Silva Pereira pelas inspiradoras sugestões bibliográficas sobre o contexto lisboeta.
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Como são não-transeuntes os sujeitos cuja relação com os monumentos pela
mediação do uso do espaço vale perscrutar, os logradouros públicos fronteiros às Sés do
presente ganham ainda mais relevância. Em particular em São Paulo, a Praça da Sé –
notadamente o adro retangular que se abre diante da catedral, em conjunto com o
resquício, na face norte, do antigo largo colonial triangular que se abria diante do templo
demolido em 1912 - é um locus privilegiado para a permanência diária de tipos
absolutamente variados de não-transeuntes: daqueles que denomino pessoas de rua, que
ali vivem de dia e de noite (classificados popularmente como “moradores de rua”, “semteto”, “meninos de rua”), até pessoas da rua, que ali permanecem essencialmente para
fins de sociabilidade (sobretudo aposentados, desempregados de ambos os sexos e várias
idades), passando por comerciantes de rua, envolvidos em atividades econômicas nesses
locais (popularmente conhecidos como “camelôs”, “prostitutas”, “homens-placa”,
“mendigos”), artistas de rua e religiosos de rua (“pregadores” de denominações
evangélicas, em especial):

Praça da Sé em São Paulo, 2011 (© Fraya Frehse)

Praça da Sé em São Paulo, 2011 (© Fraya Frehse)
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Praça da Sé em São Paulo, 2011 (© Fraya Frehse)

Em face dessa multiplicidade de não-transeuntes que são levados dia a dia a
relacionar-se com o monumento em questão pela mediação do modo como usam o
espaço da Praça, perguntas de cunho operacional que ficam, para fins comparativos com
a

realidade

urbana

lisboeta,

são:

quais

os

tipos

de

não-transeuntes

que,

contrapontisticamente, o triangular e fisicamente bem mais diminuto Largo da Sé
apresenta? Ademais, o que as regras relativas às técnicas corporais e às interações sociais
desses tipos de pedestres com terceiros em ambos os logradouros revelam
respectivamente sobre os vínculos dos não-transeuntes com a catedral da Sé?

Largo da Sé em Lisboa, 2011 (© Fraya Frehse)
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Largo da Sé em Lisboa, 2011 (© Fraya Frehse)

Largo da Sé em Lisboa, 2011 (© Fraya Frehse)

Para os fins deste texto, gostaria de ressaltar aqui respectivamente três diferenças
significativas, no plano das regras de uso de ambos os logradouros por não-transeuntes
durante o período comercial dos dias úteis. A fonte empírica para tanto são os dados
ainda esparsos e provisórios – ainda em processo de sistematização – que resultam de
meu trabalho etnográfico em ambos os largos em momentos diversos entre 2007 e 2011.
Em São Paulo o tablado retangular e o resquício do largo triangular fronteiros à
catedral da Sé são usados corporalmente por seus mais constantes habitués – uma
variedade grande de representantes masculinos dos moradores de rua, além de homens e
mulheres desempregados e/ou de aposentados e homens-placa, para não falar em
algumas prostitutas (ao menos em meses esparsos entre 2007, 2009 e 2011) – como
lugares em relação aos quais uma regra parece ser sentar ou deitar-se no chão ou nas
muretas.
Já no triangular Largo da Sé de outros momentos pontuais nesses últimos anos,
sempre primaveris (2007, 2010 e 2011), são muito menos numerosos os tipos de nãotranseuntes: basicamente dois artistas de rua, um vendedor que atua no único quiosque ali
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existente, e uma funcionária pública responsável pelo banheiro público ali existente.
Com efeito, pelo que pude perceber em 2011, pedestres que no Brasil são conhecidos
como moradores de rua aproximam-se do Largo e, em particular, da catedral apenas para
passar a noite, e chegam justamente depois do término do expediente de trabalho dos
não-transeuntes anteriormente mencionados, por volta das 20h.
No que se refere a regularidades no uso corporal do logradouro, vale ressaltar,
comparativamente à Praça da Sé, que os três tipos de não-transeuntes ali constantes nem
cogitam sentar-se no chão – muito menos deitar-se -, durante a sua permanência regular
no Largo. Fazem uso dos bancos de praça, quando não de cadeiras que para lá levam –
ou que ali se encontram (no caso do quiosque e do banheiro público, este último
subterrâneo). Com efeito, a funcionária responsável pelo banheiro adiantou-se, certa vez,
a comentar comigo aparentemente um tanto desconcertada que num dos bancos da praça
se encontrava deitada uma aparente “turista”, com aparência física, trajes e acessórios
(mochila e guia turístico) correspondentes. O estranhamento sugere que talvez a técnica
corporal utilizada pela turista não seja mesmo a regra, ao menos entre habitués nativos
daquele logradouro.
Quanto às regras envolvidas nas interações sociais dos respectivos nãotranseuntes, o que a observação participante tem me permitido reconhecer até agora é,
primeiramente, um aspecto relativo justamente ao contato comigo, como pesquisadora,
nos respectivos logradouros – sendo que, na Praça da Sé, a experiência foi vivenciada
também por uma orientanda minha de Iniciação Científica. No logradouro paulistano
parece não ser possível permanecer por uma certa duração de tempo (no mínimio 15
minutos), observando e escrevendo num caderno depois de por ali circular por alguns
minutos contemplando de maneira interessada o cenário físico e social, sem ser abordada
por algum representante de algum dos tipos de não-transeuntes cuja presença ali é
demograficamente mais contundente – principalmente por parte de representantes dos
chamados moradores de rua. A situação de copresença é instantaneamente mediada pela
formulação de perguntas que visam à identificação de quem se é, o que se está fazendo
ali etc.
Que estamos em face de um tipo de abordagem bem específica de natureza
interativa se evidencia, de um lado, quando se leva em conta que ela não é utilizada por
outros dos não-transeuntes da Praça. Penso em pedestres cuja presença ali é
institucionalmente mediada: os garis e policiais da Guarda Civil Metropolitana,
	
  

17

F. Frehse – Em busca de diferenças no urbano – 35o Encontro ANPOCS, 20.08.2011

popularmente conhecidos como GCMs. De outro lado, a especificidade em questão
também se insinua no fato de que uma indiferença aparentemente análoga à de garis e
“GCMs” vige no Largo da Sé lisboeta. Contanto que a pesquisadora não se sente às
mesinhas em torno do quiosque, ela pode permanecer por horas nesse espaço sem que lhe
seja dirigida a palavra...
Um segundo dado relativo às interações sociais diz respeito a imagens dos
respectivos logradouros esboçadas por representantes dos tipos de não-transeuntes
fisicamente mais constantes ali durante as conversas informais comigo. Não podemos
esquecer que, tal como as regras de conduta, imagens são mediações simbólicas do uso
qualitativo do espaço; só que formas bem específicas assumidas pelas representações –
“presenças do ausente” -, uma vez que obras individuais eminentemente emotivas e
dirigidas ao sensível (Lefebvre, 1961: 288).
De fato, as conversas informais que travei com homens que supostamente moram
na Praça da Sé deixam entrever algumas imagens significativas sobre esse logradouro.
Para o sexagenário recifense Admilson Farias em maio de 2007, frequentador assíduo da
Praça com “dez anos de rua” e 35 anos “de São Paulo”, o logradouro não aparece como
digno de imagens específicas; é antes uma circunstância na trajetória de vida. Já para o
mineiro José Renato Alves, que somava 28 anos em 2008, treze dos quais na Praça da Sé,
tendo chegado em São Paulo em 1994, o logradouro onde vivia há supostos quinze anos
é “a terceira mãe” e “minha casa”. E quando a pesquisadora se aproxima da roda de
pregadores neopentecostais na Praça, flagra episodicamente uma única imagem da
catedral propriamente dita; imagem de fúria, esbravejada aos quatro ventos, com a bíblia
na mão, dedo em riste apontando para a igreja neogótica: “Casa do capeta!!!!!”.
Mudança de cenário: a cena agora se desenrola no Largo da Sé lisboeta em junho
de 2011. Nesse contexto, as três referências imagéticas ao Largo que pude coletar entre
os poucos-não-transeuntes dali são explicitamente associadas ao papel simbólico da
catedral – seja em Lisboa, seja na biografia do respectivo pedestre. Para a “assistente de
sanitário” Dona Maria de Fátima Brás, 58 anos, bragantina moradora do distrito da Sé há
quase quarenta anos, aposentada por invalidez antes de começar no banheiro público e
“católica praticante”, falar do Largo não é possível sem aludir, com lágrimas nos olhos, à
catedral, “única”, “linda”, que “me comove porque eu gosto deste sítio”. Foi lá que ela se
casou, tal como a filha; foi lá que os filhos foram batizados. Ademais, é um “centro com
muito turismo”, sendo a “catedral a igreja-mãe”. Se para o carioca Fábio Gonçalves, de
	
  

18

F. Frehse – Em busca de diferenças no urbano – 35o Encontro ANPOCS, 20.08.2011

32 anos, dos quais um ano e três meses passados em Lisboa, onde chegou do Brasil como
desempregado, o Largo da Sé se chama “Praça da Sé” – denominação ausente do léxico
nativo -, tampouco ele deixa de referir-se ao “lugar histórico” que seria a catedral: “900
anos fizeram ela desse jeito”. Evangélico da Assembleia de Deus, ele já teria visitado o
templo vezes “pra conhecer, por curiosidade; tanta gente vai lá dentro”. Enfim, o
georgiano George, de “sobrenome muito complicado” e 50 anos de idade, engenheiro
civil desempregado, chegou em Lisboa em 2001 e há três anos trabalha como artista de
rua que tematiza em sua obra justamente o centro histórico da cidade. No Largo
diariamente há quase um ano, ele é o que mais alega saber sobre o logradouro: ”eu
conheço essa história, eu leu [sic] um livro. Este lugar tem grande história; tem a
catedral. Só não sei falar porque não sei contar a história em português; a língua...”.
Tendo-se em conta esses três conjuntos pontuais de dados relativos ao uso do
espaço respectivamente da Praça e do Largo da Sé, seria possível imaginar que o último
deles, as imagens dos logradouros apresentadas, seriam suficientes para demonstrar
vínculos diferenciados dos respectivos não-transeuntes com o monumento que é a
catedral. Restringir-se, no entanto, a essa dimensão do uso qualitativo do espaço não
daria conta do “espaço vivido” que aqui está em jogo. Se o uso é necessariamente
mediado simbolicamente por imagens e simbolismos, como diz Lefebvre, o fato é que a
sua referência é o corpo, o que acarreta a necessidade de ter em conta o “percebido” que
transcorre por meio de gestos e posturas (Lefebvre, [1974] 2000: 50).
Contemplados sob esse prisma teórico-metodológico, os três conjuntos de dados
relativos a padrões até agora discernidos do uso corporal e interacional que os nãotranseuntes fazem dos respectivos logradouros são, embora fragmentários e esparsos,
reveladores. Eles sugerem, em meio à interferência de “representações do espaço” atuais
outras, de cunho científico-ideológico, a existência de diferenças significativas no uso
desse mesmo espaço por parte desses sujeitos. Se quem permanece nos logradouros no
período comercial dos dias úteis “cá e lá” se encontra em condição de relativa
marginalidade social, esta se traduz em vínculos distintos com o passado
monumentalizado no espaço.
As “diferenças produzidas” na relação com os monumentos do centro
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É inevitável, num primeiro momento, a impressão de que estamos diante de
mundos urbanos tão completamente distintos que a comparação é impossível. As
diferenças demográficas, de escala, de aparência física, de perfis socioeconômicos e de
gêneros são tão significativas que a tentação de assumir a diferença como pressuposto é
grande.

A Praça da Sé esquematizada cartograficamente, 2011 (© Google Maps)

O Largo da Sé esquematizado cartograficamente, 2011 (© Google Maps)

Mas essa constatação não nos ajudaria no enfrentamento questão que aqui
interessa: como conceituar as diferenças entre cidades constatadas empiricamente nessas
cidades? É nesse sentido que a perspectiva lefebvriana é tão inspiradora. Ela desloca a
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questão da diferença para o modo de sua produção pela mediação do espaço. O que abre,
por sua vez, espaço conceitual para que se inquira a sociologia da vida cotidiana
envolvida nessa produção.
Em São Paulo, as regras até agora discernidas, relativas às técnicas corporais e às
interações sociais dos não-transeuntes, não permitem reconhecer qualquer vínculo desses
respectivos sujeitos justamente com a “figuração de passado” que emana da catedral. A
Praça aparece no material etnográfico completamente alijada da catedral. Na verdade,
esta figura quando muito no discurso dos pregadores pentecostais: mas nesses casos não
por figurar algum “passado”, mas a ameaça eterna, supra-histórica do diabo.
Se as movimentações corporais não podem, evidentemente, ser associadas a
qualquer predisposição política dos não-transeuntes de conotar indiferença em relação ao
caráter monumental do templo, elas são sugestivas justamente do alheamento simbólico
que, no imaginário dos não-transeuntes, a Praça nutre em relação ao templo. A Praça é
‘outra coisa’. Não nem bem uma praça no sentido da “representação do espaço”
subjacente à construção do amplo adro retangular diante da catedral, na década de 1920:
a concepção de que o colonial e triangular Largo da Sé paulistano deveria se prestar a
“praça cívica” – a Praça da Sé, justamente -, passível de acolher multidões anônimas
(Sevcenko, 1992: 103). Com efeito, o fato de que ali se permanece deitado, se dorme, se
corta cabelo é evidência de que a Praça é mesmo mais assumida, sobretudo pelos nãotranseuntes que ali permanecem de dia e de noite, como “casa”. Vai nessa direção
também a abordagem convencional que é feita a estranhos como eu, na primeira vez que
ali cheguei, e todas as vezes que retorno depois de passar um algum tempo longe do
campo. E o que dizer da alusão explícita à Praça-mãe, à Praça-lar?
No Largo da Sé, por sua vez, a marginalidade social relativa de quem a condição
socioeconômica subalterna relegou ao trabalho na rua, numa Lisboa engolfada pela crise
econômica ímpar por que passa o país, não parece ser suficiente para que, como nãotranseunte, se seja impermeável à catedral. Não importa que não se seja católico
praticante: a “história” constitui uma associação quase autoexplicativa a assegurar um
lugar de destaque ao templo na maneira de imaginá-lo. Se o modo de esses pedestres ali
se movimentarem corporalmente, novamente, nada revela sobre a presença física e
simbólica vigorosa da catedral ali, o fato é que as técnicas corporais, em conjunto com a
abordagem aparentemente impessoal de estranhos, corroboram para ressaltar a concepção
modernamente pública que subjaz à aparência urbanística atual do Largo: trata-se de um
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lugar de trânsito fugaz, e de encontro e permanência física apenas momentânea dos
pedestres (Cunha, 2001). Talvez seja por essa relativa inocuidade do largo, sua pobreza
de vivacidade humana que é impossível, à diferença do caso paulistano, os nãotranseuntes falarem do Largo sem associá-lo à catedral. Mas entra em jogo também
justamente a importância imaginária da “história” do templo.
Explicitados esses aspectos, não será difícil reconhecer, com o auxílio da
perspectiva lefebvriana, que por detrás de perfis tão diversos de não-transeuntes, e de
vínculos também distintos desses não-transeuntes com os respectivos logradouros pela
mediação das respectivas catedrais, se escondem dinâmicas diferentes de produção do
espaço vivido pelos não-transeuntes em cada cidade. E tudo isso no âmbito de um
mesmo modo capitalista de produção do espaço que, nos tempos que correm, tem se
traduzido, nos centros históricos das cidades portuguesas e brasileiras, em políticas de
mercantilização do patrimônio cultural.
Na Praça e no Largo vividos pelos não-transeuntes, sujeitos cruciais para a
produção do espaço parecem ser a representantes locais de instituições específicas, a
Igreja e o Estado. Os primeiros podem estimular a população a usar qualitativamente
menos (como em São Paulo) ou mais (como em Lisboa) a catedral como monumento
religioso – quanto não apenas turístico – central na cidade. Reveladora nesse sentido é a
postura contemporânea diferenciada das dioceses paulistana e lisboeta quanto à
promoção de procissões em cada uma das Sés: no primeiro caso, nada, uma diferença
notável em relação a costumes que vigiram até no mínimo o início do século XX (Frehse,
no prelo/2011); no segundo caso, a persistente celebração pomposa, a cada ano, das
principais procissões da cidade, sobretudo a de Corpus Christi e a de Santo António.
O poder público municipal, por sua vez, pode atuar menos ou mais ativamente no
fomento ao atributo público de ambos os lugares públicos centrais. Emblemática nesse
quesito é a postura diferenciada das respectivas câmaras municipais quanto à divulgação
pública, via internet, da legislação de uso do solo público no centro histórico. Em São
Paulo, esse acesso é, pelo que tenho podido perceber durante a pesquisa para a Rede
Brasil-Portugal, impossível, a não ser que já se conheça de antemão o número da lei que
se visa a buscar ou o nome do vereador que a propôs (pois são essas as duas únicas
referências de busca que aparecem no link do sítio eletrônico da Câmara paulistana
relativo à divulgação pública da legislação municipal. Já em Lisboa, a sequência de leis e
decretos é elencada abertamente no link correspondente.
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Se evocar as diferenças produzidas institucionalmente dia a dia “no e pelo”
espaço dos dois logradouros da Sé é significativo para que se compreendam diferenças
empiricamente apreensíveis tais como essas que aqui evoquei, e que se insinuam por
meio dos três conjuntos de dados etnográficos apresentados, há um último sujeito que me
parece decisivo, na produção de diferenças “no e pelo” espaço em torno das duas Sés, e
que gostaria aqui de destacar. Trata-se da própria população local, em sua relação
cotidiana com a Praça e o Largo da Sé.
A análise sugere que os próprios não-transeuntes podem ser mais ou menos
alienados, em termos marxianos, do espaço para cuja produção contribuem dia a dia,
sabendo ou não. Se, retomando ainda uma última vez Lefebvre, o espaço presente
carrega em si o passado socialmente produzido, e em particular os monumentos carregam
figurações desse mesmo passado, então permanecer dia a dia em logradouros prenhes de
passado, como respectivamente a Praça e o Largo da Sé, em absoluto alheamento em
relação ao caráter histórico desses fragmentos espaciais, não deixa de significar
afastamento, separação em relação a possibilidades históricas (de transformação do
presente gestada criticamente na descoberta das contradições do passado) contidas no
espaço vivido, e portanto também em quem o vive – e contribui, por sua vez, para a sua
produção, e para a produção da cidade por sua mediação. Basta ter em conta que, quer
queiramos, quer não, produzimos espaço dia a dia – e portanto história por sua mediação.
É evidente que há razões sociais e políticas para esse estado mais ou menos
alienado de coisas: condições de vida mais ou menos deterioradas, uma educação de
maior ou menor qualidade, a própria política urbana etc.. E, no entanto, a despeito de
tudo isso, os não-transeuntes lisboetas-não-lisboetas do Largo enfatizam, diferentemente
dos paulistanos-não-paulistanos da Praça, que há passado a impregnar o espaço (mesmo
que não saibam exatamente qual é). Já em São Paulo só o que parece haver é presente...
Espero assim ter deixado claro, nos limites deste texto, que o espaço urbano é
produzido como diferença dia a dia em São Paulo e em Lisboa também pela mediação
dos vínculos que não-transeuntes como os que aqui destaquei nutrem com os
monumentos, pela mediação do uso que fazem dos logradouros e vias do entorno. Se
privilegiar conceitualmente essas relações dos habitantes com a história-memória “no e
pelo espaço” vivido não esgota a problemática sobre o que diferencia conceitualmente as
cidades entre si nesses idos de globalização econômica, a proposta aqui é de que tais
vínculos constituem uma via metodológica plausível nesse sentido. Metodologicamente
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plausível e teoricamente ainda a ser desbravada, em busca de diferenças no urbano no
mundo contemporâneo.
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