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Ementa:  O curso  objetiva  contribuir  aos  debates  iniciados  no
semestre  passado,  na  disciplina  A  cidade  como  território  da
diferença  e  como  política:  diálogos  etnográficos  entre  o
urbano e as sócio-cosmopolíticas.  Portanto,  o cerne do debate
aqui proposto é: o desafio da Antropologia de etnografar a vida vivida
e vivenciada, especificamente em um contexto de periferias (e não
somente  aquelas  geográficas).  As  leituras  serão  monográficas  e
teóricas. A análise ambiciona articular o campo de estudos urbanos a
partir  do  pensamento  contemporâneo  a  uma  discussão  de  cunho
etnográfico-político. Enfatizando práticas musicais, artísticas, saberes,
fazeres,  viveres,  mas  também  remoções,  urbanização,  violência
urbana,  cultura  e  as  socialidades,  dentre  outras;  presentes  nas
periferias  brasileiras.  Pretende-se  transversalmente  questionar
também o próprio fazer antropológico. 

A fim de tornar as leituras proveitosas, as aulas devem contar com
princípios de reflexão e registro:
• breves resenhas dos textos que devem ser trazidas para as aulas;
• exercícios de crítica e construção de problemas ou tomar partido
(em cada aula, parte do grupo deve procurar defender o argumento e
outra parte procurar invalidá-lo);
A Leitura dos textos é essencial,  pois se trata menos de um curso
diretivo e mais de um espaço de debates sobre o tema proposto. 

Avaliação
A avaliação será feita tendo como base na presença e participação
nas discussões em aula e a elaboração de um trabalho escrito ao final
do semestre, baseado na bibliografia trabalhada ao longo do curso,
podendo também incluir material de pesquisa d@s alun@s e outras
fontes bibliográficas.



Trabalho Final ou Relato Etnográfico: deverá ser predominantemente
narrativo e descritivo. Com algumas pinceladas teóricas de textos do
programa ou afins. Poderá ser substituído por outra atividade desde
que debatida entre os autores e o professor. Valor: 40 pontos
Seminários  em  sala.  Atividade  baseada  nos  textos  indicados  na
ementa e programa, mas que deverá ser acrescida por pesquisas e
textos escolhido pelos próprios alunos dentro da temática proposta.
Valor: 40 pontos.  
Participação nas aulas (conforme descrito acima): 20 pontos. 

Unidades do Curso

1- A antropologia da e na cidade. 

Não se pretende aqui fazer revisão teórica da literatura no campo da
antropologia  urbana,  no  sentido  adotado  nos  cursos  clássicos  de
antropologia urbana. Ao invés de uma análise do urbano e da cidade,
como fruto  de  um processo  histórico  de  divisão  do  trabalho  e  de
especialização  das  esferas  da  atividade  humana  que  marcam  a
modernização  capitalista,  pretende-se  uma  reflexão  sobre  a
experiência de viver a metrópole, suas contradições, suas dinâmicas,
suas especificidades. Nesse sentido faremos leituras reflexivas sobre
formas de se fazer antropologia e etnografia na e da cidade. 

VELHO,  Gilberto.  Antropologia  Urbana:  interdisciplinaridade  e
fronteiras do conhecimento. MANA 17(1): 161-185, 2011

VELHO, Gilberto. Observando o Familiar. In: Individualismo e Cultura. 

AGIER,  Michel.  Antropologia  da  cidade:  lugares,  situações  e
movimentos. Ed. Terceiro Nome (Antropologia Hoje) São Paulo, 2011. 

2- A cidade das e nas periferias

O diálogo entre produções etnográficas e reflexões teóricas à luz de
novas  conexões  e  novas  diferenciações  entre  os  coletivos
tradicionalmente  estudados  por  esses  campos  de  saber.  Esse
movimento inclui tanto a exploração de contextos nos quais se dão as
formas de encontro entre tais coletivos, quanto à investigação das
relações lógicas entre esses sistemas, seja no eixo das coexistências,
seja no das sucessões espaços-temporais.

2.1 - Algumas miradas sobre Cidade

GUATARI, Felix. “Espaço e poder: a criação de territórios na cidade”.
In Espaço e debates, n° 16. São Paulo, 1985.



GUATTARI,  Félix;  ROLNIK,  Suely.“Amor,  territórios  de desejo e uma
nova suavidade...” In:  Microfísica: cartografias do desejo. Petrópolis:
Vozes, 1996. pp. 281--‐290.

 WEBER, Max. "Conceito e categorias da cidade" (1921) in: Velho, O.
(org) O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.

DE LA PRADELLE, Michèle. 2007. La ciudad de los antropólogos. En
Cultura  Urbana,  Nº4  Abril.  Disponible  en:
http://cultura-urbana.cl/pdf/la_ciudad_de_los_antroplogos.pdf

2.2- Algumas miradas sobre o trabalho do antropólogo na e da
cidade

BONETTI, Alinne e FLEISCHER, Soraya. Diário de Campo: (sempre) um
experimento etnográfico-literário?  In:  Entre  saias  justas  e  jogos  de
cintura. BONETTI E FLEISCHER (org) Edunisc, Santa Cruz do Sul, 2007.

TORNQUIST,  Carmem.  Vicissitudes  da  subjetividade:  auto-controle,
auto-exorcismo  e  liminaridade  na  antropologia  dos  movimentos
sociais.  In:  Entre  saias  justas  e  jogos  de  cintura.  BONETTI  E
FLEISCHER (org) Edunisc, Santa Cruz do Sul, 2007.

DIAS, Monica. A pesquisa tem “mironga”: notas etnográficas sobre o
fazer etnográfico. In: Entre saias justas e jogos de cintura. BONETTI E
FLEISCHER (org) Edunisc, Santa Cruz do Sul, 2007.

MACHADO,  Paula.  Entre  homens:  espaços  de  gênero  em  uma
pesquisa  antropológica  sobre  masculinidade  e  decisões  sexuais
reprodutivas.  In:  Entre  saias  justas  e  jogos  de  cintura.  BONETTI  E
FLEISCHER (org) Edunisc, Santa Cruz do Sul, 2007.

COUTO, Patrícia. Ritual de iniciação: quando o campo evoca o próprio
objeto  através  da  experiência.  In:  Entre  saias  justas  e  jogos  de
cintura. BONETTI E FLEISCHER (org) Edunisc, Santa Cruz do Sul, 2007.

FOOTE-WHYTE,  W.  Treinando a  Observação Participante.   In  Zalur,
Alba. Desvendando Máscaras Sociais, Ed. Livraria Franscisco Alves.  

GOLDMAN,  Marcio.  2006.  Alteridade  e  experiência:  Antropologia  e
teoria etnográfica. Etnográfica. [online]. Maio, 2006, vol.10, n.1.

2.3  - Algumas miradas sobre a periferia

WACQUANT,  Loïc.  As  duas  faces  do  gueto.  Trad.  Paulo  Cezar
Castanheira. São Paulo, Boitempo, 2008.

http://cultura-urbana.cl/pdf/la_ciudad_de_los_antroplogos.pdf


PEREIRA, Joseane. O Tombamento do “Casarão Da Barragem” e
as representações da Favela em Belo Horizonte. Dissertação de
Mestrado  apresentada  junto  ao  Programa  de  História  do
IFCH/UNICAMP, 2012.

2.4 -  Algumas miradas na pratica musical 

VIANNA, Hermano. O mundo funk carioca. Rio de Janeiro, Jorge Zahar,
1987.

Exibição do filme A Batalha do Passinho

PICCOLO.  Fernanda.  Jovens entre o morro e a rua: reflexões a partir
do  baile  funk.  In.  VELHO,  Gilberto  (org).  Rio  de  Janeiro:  cultura,
política e conflito. Ed. Zahar, 2007. 

RIBEIRO, Rita Aparecida da Conceição. IDENTIDADE E RESISTÊNCIA
NO URBANO: O QUARTEIRÃO DO SOUL EM BELO HORIZONTE.
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

2.5 Algumas miradas na literatura negra

SILVA. Mario Augusto. Contrastes e confrontos: Cidade de Deus, 1997.
In SILVA. Mario Augusto.  A Descoberta do insólito:  literatura negra e
literatura periférica no Brasil (1960-2000) Aeroplano Editora, 2013. 

NASCIMENTO, Érica Peçanha do.  É tudo nosso! Produção cultural na
periferia paulistana. São Paulo, USP, 2011. (tese de doutorado)

2.6 Algumas miradas sobre a relação com a ordem e o Estado

FARIAS, Juliana e VIANNA, Adriana. “A guerra das mães: dor e política
em situações de violência institucional.”  Cadernos Pagu  (37), julho-
dezembro de 2011: 79-116. 
FARIAS,  Juliana.  Governo  de mortes:  uma etnografia da  gestão  de
populações de favelas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, UFRJ, 2014.
(tese de doutorado)

FELTRÁN,  Gabriel.  “Fronteiras  da  tensão:  um estudo  de  política  e
violência nas periferias de São Paulo”. Tese defendida no Doutorado
de Ciências Sociais IFCH/Unicamp, 2008.

FELTRAN,  Gabriel.  Fronteiras  de  Tensão:política  e  violência  nas
periferias de São Paulo. São Paulo, Unesp/CEBRAP, 2011. 

FRUGOLI, Heitor Jr. SKLAIR, Jessica. “O bairro da Luz em São Paulo:
questões  antropológicas  sobre  o  fenômeno  da  gentrification”  in:



Cuadernos de Antropología Social, n.30 (pp:119-136), Buenos Aires:
Universidad de Buenos Aires, 2009.

RUI, Taniele. “O prédio da Vila Industrial” e “„A‟ terra do crack”. In
Corpos abjetos. Etnografia em cenários de uso e comércio de crack.
Tese defendida no IFCH, Unicamp. 2012.

TREVISAN, Eveline.  Transformação, ritmo e pulsação: o baixo centro
de  belo  horizonte. Dissertação  apresentada  ao  Programa  de  Pós-
Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de
Minas  Gerais,  como  requisito  parcial  para  obtenção  do  título  de
Mestre em Ciências Sociais, 2012.

AGIER,  Michel.  Refugiados  diante  da  nova ordem mundial.  Revista
Tempo Social v.18 n.2 São Paulo nov. 2006

 


