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Na trilha de uma comunidade interpretativa:  
 Narrativas de antropólogos 

“urbanos” no Brasil: 



 
 

Com quem dialoga Gilberto Velho? 
 
 
  

a configuração de uma comunidade interpretativa 



(...) “lugar de pertença e status no campo 
intelectual e técnico. Qual a autoridade de 
representação do antropólogo (Bourdieu, 1979; 
Rabinow, 1999).  

A intenção é investir na construção de 
“comunidades interpretativas (Rabinow, 
1999:92)” 

Comunidades de comunicação – Habermas 
Enunciados discursivos - Foucault 
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•  Etnografia da duração 

•  Memória Coletiva_____________Imagem___________________________ Cidade 
             Duração                       Formas de sociação                 Continuidade/Descontinuidade 
   Causalidade Material/Causalidade Formal                 Homogeneidade/Heterogeneidade 
                                                                            
•     Símbolo_____________________Representação____________________ Forma 
            Inteligível  _____________________________________________      Sensível 

 
•  Imaginário_________________Cultura_____________________________Estética 

•  Ética 
      Estruturas                    Efeitos de agregação                          

Arrranjos 
Modalidades simbolicas             gestos/

intenções 
de controle do tempo            genealogia/

arqueologia 
     ______________________________________________________________________ 

                                     Trajeto antropológico/Tempo/Narrativa 
 CAMPO CONCEITUAL 



Estudo antropológico de itinerários urbanos, memória 
coletiva e formas de sociabilidade no meio urbano 

contemporâneo 
Ana Luiza Carvalho da Rocha; Cornelia Eckert ; Projeto Integrado - BIEV 

 

Estudo antropológico do cotidiano no 
contexto da cidade sob o enfoque dos 
itinerários urbanos e as formas de 
sociabilidade de indivíduos e/ou 
grupos sociais face as situações 
conflituais e de crise no mundo 
contemporâneo , in tegrando a 
perspectiva do resgate da pluralidade 
e diversidade de memórias coletivas 
ao tratamento documental de 
coleções etnográf icas sobre o 
patrimônio etnológico nas sociedades 
modernas 

Ano: Início 1997 

PROJETO Cnpq e Fapergs 

 

Temos desenvolvido e orientado 
exercícios etnográficos no 
contexto urbano com o objetivo 
de tratar do caráter temporal da 
experiência humana (Ricoeur; 
Durand), das formas de 
sociabilidade presentes no mundo 
contemporâneo (Simmel; Schutz) 
e das repercussões nas práticas e 
saberes que os indivíduos e/ou 
grupos urbanos constroem em 
suas relações com a cidade (De 
Certeau; Velho).  



Projeto Narradores Urbanos 

•  Idéia – durante o pós-doutoramento na Univ. Paris VIII (França). Pesquisa no INA 
Bibliothéque Nationale de France + documentários 5 cinquiéme, série biografias 
como Tous les savoirs; Les écrans au savoir, Inventer demain, Vie et Oeuvre 
collection Cogito, l’Université de tous les savoir. 

•  Proposta: Estudo da antropologia urbana e etnografias nas cidades brasileiras: 
Produção de documentários das trajetórias teórico-metodológicas de pesquisadores 
antropólogos sobre o fenômeno urbano e a sociedade brasileira contemporânea. 
Projeto BIEV. Edital Universal Cnpq 2005. 

•  Na trilha dos intelectuais:cidade e estudos etnográficos. Projeto Cnpq Cornelia 
Eckert, 01/03/2009 2009 a 01/03/2012. 



•  Clifford Geertz – estudo das comunidades científicas,  1988 (Lévi Strauss, Evans-
Pritchard, Malinowski, Ruth Benedict), em especial “Obras e vidas, o antropólogo 
como autor”, publicado pela Ed. da Universidade de Stanford. Livros 
“autobiográfico” “Aferir the Fact” – mudanças no mundo da disciplina. 

•  George Stocking – História da disciplina: antropologia da antropologia. 
Victorian anthropology (década de 1970) + HOA Newsletter 9 boletim editado por 
Stocking – informações sobre estudos contemporâneos de história da antropologia. 
Peirano, 2006, p. 90)  

•  James Clifford – (Maurice Leenhardt, Marcel Griaule, Michel Leiris, Victor 
Segalen) sobre autoridade e alegoria etnográfica, diversidade dos processos de 
construção dos textos etnográficos. Univ. da Califórnia. Em 1982 escreveu Person 
and myth: Maurice Leenhardt and the melanesian world. Em 1988 “The 
predicament of culture: XX ethnography, literature and art. (Influências Hayden 
White autor de Meta-história, Raymond Williams “antropologia cultural 
retrospectiva ou história intelectual”, Barrington Moore, Davis Landes,  E.P. 
Thompson, etc 

•  Adam Kuper – a visão dos antropólogos: franceses, alemães, britânicos e 
americanos (Talcott Parsons como pai fundador) 

•  T.N.Madan – “Pathways” (autobiográfico) – trilhas intelectuais COLETIVAS, 
etnografia intelectual - mudanças no mundo da disciplina 



No Brasil 
uma antropologia no plural 

•  Mariza Corrêa – História da Antropologia no Brasil (traficantes do 
simbólico) em especial anos 1930 a 1960 e história das Antropólogas e 
Antropologia, em especial de Heloisa Alberto Torres (1895-1977). O tema 
da história da antropologia no Brasil foi defendida em Doutorado em 
Ciência Política, USP, Brasil . Orientadora Ruth Corrêa Leite Cardoso. 
Título: As ilusões da liberdade - a Escola Nina Rodrigues e a antropologia 
no Brasil, 1982.  Obtenção: 1982. Testemunhos e depoimentos. 

•  Mariza Peirano – Os antropólogos e suas linhagens. Caminhos da 
antropologia. A teoria vivida.... Doutorado em Antropologia Harvard 
University, EUA.  Título: The Anthropology of Anthropolgy: The 
Brazilian Case, Ano de Obtenção: 1981. Orientador: David Maybury-
Lewis. Projeto Antropologia em Contexto – focaliza comparativamente a 
disciplina no Brasil, EUA e India. Campo da antropologia no Brasil/ 
institucionalização das ciências sociais no Brasil (processo de nation-
building)  política da teoria (tradições nacionais, influência e troca com 
áreas vizinhas, histórias teóricas da antropologia)  

•   
 

•  Muitos outros, muitas teses e muitas dissertações. 



•  Não se trata de identificar aqui o que Mariza 
P e i r a n o d e f i n e p o r “ n a c i o n a l i s m o 
metodológico” (Peirano, 2006: 78 a 86). 
Justamente pelas especificidades que a autora 
trata da trajetória cosmopolita na formação das 
ciências sociais no Brasil e aponta para a 
qualidade da contextualização histórica, social e 
cultural dos estudos, interpelando a produção 
antropológica a partir do reconhecimento dos 
temas urbanos contemporâneos tomando “o 
nós como outros” (Peirano, 2006: 86). 



Estilística (Ética) 
Roberto Cardoso de Oliveira 

•  Estilos de antropologia – a gramaticalidade da disciplina corresponde à sua 
matriz disciplinar (campo de tensão epistêmica)  

•  Paradigma novo – interpretativista – recuperação tardia do paradigma filosófico 
hermenêutico (Dilthey ) e modernizado por Gadamer ou Ricoeur 

•  Noção de estilo – tal como foi desenvolvida por Gilles-Gaston Granger (Essai 
d’une philosophie d’style) – a entende associada à noção de redundância, não mais 
como meras metáforas lingüísticas, mas como conceitos operacionais (Cardoso de 
Oliveira, 2000, p. 112). Redundância – RCO se afasta de Granger e a toma como 
potencialidade analítica da matriz disciplinar, linguagem da 
antropologia...capacidade de cognição empírico-analítica... Aventura da 
compreensão – fator de estilo – comunidades profissionais – dominar cada vez mais 
a matriz disciplinar, sua dinâmica gerada pela tensão inter-paradigmática, bem 
como os resultados que alcança, ou tem alcançado, nas diferentes latitudes do 
planeta (idem, p. 114). 



•  RCO, 2000, p. 115 

•  “Isso confere à investigação uma característica que só podemos 
equacionar em termos de estilo, pois compreender o Outro 
significa um passo a mais do que simplesmente explicá-lo; é 
também apreendê-lo por meio de seus elementos ou instâncias 
empíricas não suscetíveis de explicação analítica, ou seja, o que 
se apreende é o “excedente de sentido” ou o surcroît de sens, 
para usar uma expressão originária da hermenêutica de Paul 
Ricoeur, para quem esse excesso de significação é alcançado 
graças ao momento não-metódico da investigação -, que, para 
mim, é precisamente o momento em que se transcende a própria 
matriz disciplinar, isto é, ultrapassando-a sem negá-la. É o 
momento em que se inaugura o estilo próprio de tal ou qual 
antropologia, particularizando-a sem que ela perca sua vocação 
universalista assegurada pela matriz disciplinar – uma matriz 
alicerçada sob uma pluralidade de métodos bem como por um 
conjunto articulado ou articulável de paradigmas.  



Narradores urbanos  
e etnografia nas cidades brasileiras 

•  Autores que foram 
desafiados a compreender o 
fenômeno urbano a partir da 
interpretação antropológica 
do viver nas cidades 
brasileiras 

•  “Efeito de estilo” das 
etnografias nas cidades 
no contexto nacional.  

•  Ruth Cardoso,  
•  Eunice Durham,  
•  Ruben Oliven 
•  Gilberto Velho, 
•  Roberto Da Matta 
•  José G. C. Magnani 
•  Tereza Caldeira, 
•   Antônio Arantes,  
•  Alba Zaluar,  
•  Hélio R. S. Silva 



Pressuposição 

•  A e x p e r i ê n c i a d o s t r a b a l h o s 
antropológicos de 70 a 80 são fundantes 
de um “cosmopolitismo crítico”.  

•  Consideramos esta rede de intelectuais a 
partir de sua formação cosmopolita tendo 
por eixo comum a premissa dos 
desencaixes no espaço-tempo como 
condição da vida contemporânea.  



Trajetória intelectual de Gilberto 
Velho: alguns rastros 

Um etnógrafo na cidade –  
se desfamiliarizar (estranhar e relativizar) 

Estudar as camadas médias urbanas para 
tratar dos dilemas políticos e sociais 

brasileiros 
A antropologia para tratar dos problemas 

em grandes cidades 



Ambiência internacional 
Teoria Marxista 

Teoria do 
Conhecimento 

Teoria Sociologia 
Empiricista 

Teoria 
Culturalista  

Teoria 
Funcionalista 

Teoria Sociologia 
formista 

Teoria 
Hermenêutica 



•  PODER E DOMINAÇÃO 



Teoria Compreensiva 

MAX WEBER 

E de FOUCAULT 
 

O PODER INCULCADO 
(a antipsiquiatria) 



 
AS FORMAS DE SOCIABILIDADE 

 
INDIVIDUALISMO MODERNO 

 
AS RELAÇÕES DE CONFLITO 

 
CULTURA OBJETIVA/CULTURA SUBJETIVA 

 
EXPOSIÇÃO AS EXPERIÊNCIAS DIVERSIFICADAS 

(BLASÉE). 
 

TIPOS SOCIAIS (MEDIADORES, ETC) 
 

ESTILO DE VIDA 



A teoria dos conflitos sociais 

GEORG SIMMEL 



•  IDENTIDADE/personalidade 



Escola Cultura e Personalidade 

•  Margareth Mead 
•  Ruth Benedict 

•  Este conceito se refere também aos 
estudos de Kai Erickson e de John Kitsuse 



 
Na trilha de Simmel  

condições de sociabilidade das metrópoles 

•  Na faculdade conhece a obra de Georg Simmel pelo professor 
Evaristo de Moraes Filho e Stella Amorim com quem veio a atuar na 
linha de pesquisa coordenada por Maurício Vinhas de Queirós 
“Estrutura e função dos grupos econômicos no Brasil” (Castro et alli 
2001).  



 
OS PROCESSOS DE MUDANÇA 

SOCIAL 
 

HETEROGENEIDADE/
HOMEGENEIDADE NA VIDA 

URBANA 
 

AS REGIÕES MORAIS 



Escola de Chicago 
Sociologia norteamericana 

Park 

Burgness 

Socio-
psicologia 
de Mead 

 

Redfield 

Wirth 



William Thomas (1863-1947) 
•  Autor de The Polish Peasant in Europe and America (O 

campesinato polaco na Europa e nos Estados Unidos) em 
coautoria com Florian Znaniecki.  

•  Estudo empírico – pesquisa com base em dados empíricos, 
matérias autobiográficos, faturas, correspondências, 
arquivos , jornais, documentos públicos, cartas de 
instituições. 

•  Da macro a microssociologia e mesmo sócio-psicologia.  
•  A importância de que pensavam as pessoas e o modo em 

que este pensar afetava o que faziam.  
•  Neste sentido inovava os estudos macrossociais e macro 

estruturais de Marx, Weber e Durkheim. (excluindo a Marx, ha 
uma reaproximacao que será refeita nos anos 1937 pela 
teoria sociológica norteamericana de Talcott Parsons autor de 
The Structure of Social Action, incluindo a influencia de 
Pareto, e autor de The Social System 1950). ).  



Robert Park (1864-1944) 

•  Aluno de Simmel – de quem toma a teoria 
da ação e interação 

•  1914 – como professor, estudo dos 
negros nos Estados Unidos 

•  1921 – Com Ernest Burgess escreve An 
Introduction to the Science of Sociology 

•  Conceito de regioes-morais 



 
SELF 

IDENTIDADE INDIVIDUAL 



Socio-psicologia 

•  Charles Horton Cooley (1864-1929) – 
orientação socio-psicologica. Importância 
dos grupos primário que 
fundamentalmente orienta o self 
especular.  

•  George Herbert Mead (1863-1931) Mind, 
Self, and Society  



O livro: A escola de Chicago. 
 Nascimento da ecologia urbana 
•  1925 – Artigos de Robert Park, Ernest Burgess, Roderick McKenzie 

e Louis Wirth 
•  Titulo original – A cidade 
•  Teoria – ecologia urbana, empirismo ou naturalismo  

 
Metodologia –  
Estudo espacial e das mentalidades, estudo dos meios e das 

implantações, analise das mobilidades residenciais e sociais, 
observação das mudanças nas técnicas de controle e historias de 
vida.  



Síntese:  
relação individuo-ambiente 

•  A natureza de uma cidade não é somente resultado das dinâmicas do setor 
politico. Importa tratar da morfologia da vida coletiva nos aspectos 
estatísticos e dinâmicos.  

•  Historia das instituições, em especial das instituições primarias (e seus 
modos de socialização tradicionais em contrastes com os mais liberais – 
competição/adaptação), secundarias, terciarias e assim em círculos que se 
influenciam.  Mas ainda não é a teoria da globalização de Manuel Castells.  

•  O que desestabiliza o meio? Mobilidades, heterogeneidades, 
excentricidades, blasés pela segmentações de papeis (tipo urbano). Tipos 
representativos de regiões morais, a cidade como mosaico de meios e 
interações de tipos diferenciados 

•  Multiplicação dos fenômenos de individuação e as consequências morais 
da urbanização, efeitos da proximidade e da densidade, formas de 
regulação, efeitos de desorganização na grande cidade 

•  Favor não concluir apressadamente que a ecologia aqui é somente 
organicista.  Wirth sugere recompensas, adaptações, excentricidades e não 
disfunções.  



 
DESVIOS 

 
ACUSAÇÕES 

 
PAPEIS SOCIAIS 



Herdeiros – Interacionismo simbólico 

•  Everett Hughes 
•  Herbert Blummer (1900-1987) Symbolic 

Interaction 1988 (Segue Med, Cooley, 
Simmel, Park, Thomas e outros).Blummer 
cunhou a frase interacionismo simbólico 
em 1937. 

•  Erving Goffmann 
•  Howard Becker 



 
REPRESENTAÇÕES COLETIVAS E 

SOCIAIS 
 

FATO SOCIAL TOTAL 
 

PESSOA/INDIVIDUO 
 

MUNDO SIMBÓLICO 
 

IDENTIDADE RELACIONAL 



Antropologia Simbólica - França 

Marcel 
Mauss 

Maurice 
Halbwachs 
Memória 
Coletiva 

Estruturalismo 
de 

Levi Strauss 

Teoria da 
Hierarquia de 
Louis Dumont 

Teoria da 
distinção social 

de Pierre 
Bourdieu 



AS RELAÇÕES SISTÊMICAS 
(SISTEMAS, VALORES, 

POSIÇÕES SOCIAIS) 
 

ESTRUTURAS SOCIAIS E 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 



Antropologia britânica 
(estrutural-funcionalista) 

Malinowski 
Radcliffe-

Brown 
 

Evans 
Pritchard 

Firth 

Mary 
Douglas 

Gluckman 



 
AS REDES SOCIAIS 



Escola de Manchester 

MAX 
Gluckman 

1947 

John 
Barnes,  

Elizabet 
Bott, 

J. Clyde 
Mitchel 

Edmund 
Leach 



CARREIRA 
PAPEIS MULTIPLEX 
PROJETOS DE VIDA 

CAMPO DE EMOÇOES 
ORIENTAÇOES (SOCIO-CULTURAIS) 

MEMORIA INTRAGERACIONAL 
TRAJETORIAS DE VIDA 

AÇOES NA VIDA CODITIANA 



Fenomenologia  

ALFRED SCHUTZ 

•  TEORIA DA AÇAO SOCIAL NA VIDA 
COTIDIANA, OS CONSORCIOS, AS 
MOTIVAÇOES DAS INTERAÇOES. 



SISTEMAS CULTURAIS 

CONHECIMENTO DE SI NAS AÇOES POR 
UMA ETNOGRAFIA DENSA 



Antropologia hermenêutica 

CLIFFORD GEERTZ 



DRAMAS SOCIAIS 



Antropologia dos sistemas 
simbólicos 

•  Victor Turner  
•  (antropologia britanica) mas trabalha com 

Clifford Geertz e Richar Schechner 



Teoria da honra 

•  PERISTIANY, J.G. Honra e Vergonha: 
valores das sociedades mediterrânicas. 
Tradução: José Cutileiro.Fundação 
Calouste Gulbenkian/Lisboa. 2ª edição. 
[1988  (1965)]. 



Outros campos 

Historia 
P. Aries 
N. Elias 

Psicanálise 

Filosofia como  
Foucault 

Literatura 

Comunicação, 
Cinema e 

Artes 



Em São Paulo 
 na USP 

•  Anos 30-40  crise do Estado oligárquico e emergência do regime 
populista 

•  1933 – Escola Livre de Sociologia e Política (SP, 1933) 
•  Donald Pierson – novos rumos, orientando de Robert Park  
•  Horace David + Samuel H. Lowie – sobre São Paulo 

1941 – Departamento de Sociologia e Antropologia, incorporação de Emílio 
Willems e Herbert Baldus. 

≠ 
Faculdade de Filosofia da USP 

Sociologia teórica (influência européia) 



Contexto intelectual 
•  Os anos 30 a 50 no Brasil - consolidação dos estudos sociais como o surgimento das faculdades 

de Filosofia e Ciências Humanas nos grandes centros do país como São Paulo e Rio de Janeiro. 
TB. Pesquisas na Bahia e Pernambuco. Nestes centros circularam professores eminentes como  

•  Etnografia de sociedades tradicionais 
•  Emilio Willems,  
•  Claude Lévi-Strauss,  
•  Radcliffe-Brown,  
•  Donald Pierson, Estudos de comunidade - Projeto Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Social. Financiamento Fundação Rockefeller.  
•  Herbert Baldus,  
•  Eduardo Galvão,  
•  Gilberto Freyre. 
•  Arthur Ramos,  
•  René Ribeiro,  
•  Egon Schaden,  
•  Florestan Fernandes, além da velha soc. Tradicional, o novo – urbanização. 

Novamente influência da Escola de Chicago. 
•  Roger Bastide,  
•  Darcy Ribeiro  
•  Egon Schaden 



•  Florestan Fernandes – expoente da Escola Paulista de Sociologia. 
Estudo do folclore e da raça. Focaliza a dinâmica global da 
modernização da sociedade brasileira, tendo São Paulo como caso 
paradigmático.  

•  Em 1941 Wilhems convida Schaden. Em 1949 Schaden assume como 
professor catedrático de antropologia e em 1953 cria a Revista 
Antropologia. 

•  Egon Schaden tem duas orientandas de mestrado e as influencia ao 
estudo sobre aculturação/transformação na sociedade. Ruth 
Cardoso (imigrantes japoneses) e Eunice Durham (imigrantes 
italianos) – o que estava acontecendo com as condições de vida? 
Com os atores concretos?  

•  Produção: estudos sobre o impacto dos deslocamentos de 
trabalhadores do campo para a cidade, sobretudo grupos étnicos e 
seus rearranjos de formas de vida na cidade, os conflitos 
interétnicos relacionadas as diferenças sociais e de classe.  

•  Paradigmas, transição do funcionalismo para materialismo histórico 
(teoria do capitalismo, teoria da história)/estruturalismo (produção 
simbólica, parentesco, mito e rito) 



 
Contexto histórico  

Politização da antropologia 
 

Brasil golpe e ditadura – regime militar  
•  A questão do Estado moderno no Brasil e suas contradições 
•  Anos 60/70: Eunice e Ruth professoras no Departamento de 

Ciência Política. Aposta na tradição etnográfica (Malinowski, 
etc). 

•  Leituras: Marx, Althusser, Gramsci. Críticas aos 
althusserianos dogmáticos. 

•  Anpocs 1976 – Dinâmica cultural (Cultura e Ideologia) 
•  Anos 80 e 90 – estudos da população das periferias urbanas e 

movimentos sociais 



Contexto intelectual – Associação Brasileira de Antropologia 

•  Universidades 

•  Associações cientificas 

•  Militâncias 

•  Representações em políticas publicas 

•  Representações em políticas cientificas 

•  Produção intelectual que circula nas diversas formas livros, textos, etc. 



Eunice Durham 



EUNICE DURHAM 
A família a caminho da cidade 

•  A família é um eixo temático que estará presente em todo seu estudo na cidade. 
Uma motivação que se relaciona a uma pertença familiar italiana e a experiência de 
imigração e migração de seus familiares, mas que lhe é essencialmente desdobrada 
em uma questão antropológica. Indagava-se sobre o processo das relações 
familiares na condição urbana tangenciando uma reflexão crítica sobre as análises 
dualistas de causa e efeito da urbanização sobre o sistema familiar.  

•  Nos anos 70 há uma guinada importante nas referências teórico conceituais. O tema 
de cultura é analisado pelo viés da ideologia. Eunice Durham adota este eixo de 
discussão em artigos e livros. Sua monografia Cultura e ideologia apresentado na 
forma mimeografada na Anpocs, circulará entre professores e alunos de pós-
graduação em todo o país. Eunice orienta na época alunos que atuam em São Paulo 
começando pela própria Ruth Cardoso na sua tese de doutorado sobre Estrutura 
familiar e mobilidade social: estudo dos japoneses no Estado de São Paulo (1972); 
Carmen Cinira de Andrade Macedo sobre CEB na periferia de São Paulo (1985); 
Alba Zaluar sobre vida e trabalho na periferia do rio (1984); Elisabete Dória Bilac 
sobre Família e trabalho feminino - a ideologia e as práticas familiares de um grupo 
de trabalhadores manuais de uma cidade do interior paulista (1983); Paula Montero 
sobre as práticas mágico-terapêuticas na umbanda (1982) e Antônio Augusto 
Arantes que trata do Compadrio no Brasil rural (1970), mas que logo se voltará ao 
estudo das complexas tramas de relações de poder em torno do patrimônio urbano e 
espaço público. 



Ruth Cardoso 



 
A aventura antropológica na cidade 

a construção da cidadania 
 

•  Estrutura familiar e mobilidade social: estudo dos japoneses no 
Estado de São Paulo (1972); Doutorado - Orientada por Eunice 
Durham. 

•  Assim como Eunice, Ruth investe em pesquisar sobre como grupos imigratórios de 
imaginários milenares se inserem no processo de urbanização. Desenvolver este 
projeto a partir de uma perspectiva metodológica antropológica era também uma 
ousadia de Ruth Cardoso, que terá em suas preocupações, o fazer etnográfico na 
cidade junto a estas populações que se inseriam de formas diversas e plurais nesta 
nova realidade urbana.  

•  Anos 80 – Com Eunice Durham – Projeto de pesquisa “Movimentos sociais: a 
construção da cidadania” 



•  Para Ruth Cardoso o fazer antropológico na cidade construía um saber 
político a ser vivido no exercício da pesquisa entre pesquisador/pesquisado, 
sobre os processos de mudança. Esta aventura antropológica instigava para 
o exercício reflexivo sobre as transformações do método etnográfico na 
pesquisa junto a grupos urbanos em seus problemas de marginalização, 
empobrecimento, proletarização, mas igualmente rearranjos nas formas de 
viver na cidade. Sua trajetória pessoal de refugiada e no seu retorno, o 
engajamento no CEBRAP, são aspectos presentes na sua entrevista para 
tratar da guinada por uma antropologia que se respaldasse de um debate 
político sobre sua própria sociedade e cidade. Uma linha de pesquisa que 
abrigará uma geração de orientandos voltados para a prática de etnografar 
na cidade: Gilberto Velho sobre camadas médias no Rio de Janeiro, José 
Guilherme Cantor Magnani sobre a cultura popular na periferia da cidade, 
Tereza Caldeira sobre o cotidiano dos moradores da periferia e o que 
pensam do poder e dos poderosos, Maria Lucia Montes sobre cidade e 
cidadania.  

 



Gilberto Velho 



•  Em 2004, Gilberto Velho 
nos apresenta a foto de 
sua formatura do Colégio 
de Aplicação em seu 
apartamento no Leblon e 
nos conta ter feito um 
ardoroso discurso contra 
o golpe militar em 1964 
(RJ). Segue sua 
formação nos anos de 
chumbo. 



Dissertação 

•  Gilberto defende sua dissertação sobre 
Utopia Urbana um estudo de ideologia e 
urbanização em 1970 sob a orientação de 
Shelton H. Davis. Nesta conjuntura é 
também orientado em antropologia urbana 
e sociedades complexas por Anthony 
Leeds e Richard Adams. Este o orienta 
em 1971 em curso de especialização na 
University of Texas. 



•  Combinação do interacionismo simbólico da Escola de 
Sociologia de Chicago com a antropologia social 
britânica dos anos 1960 – pesquisar temas urbanos 
sensíveis (Peirano, 2000, p. 62). 

•  Camadas médias, estilos de vida da classe média, 
hábitos culturais do psiquismo, consumo de drogas e 
violência.  Nesse contexto deu-se a primeira pesquisa 
de campo no país vista como plenamente “urbana” nos 
termos da antropologia atual, e teve como exemplo o 
estudo de um edifício do bairro de Copacabana, o 
edifício Barata Ribeiro 200. 

  
•  Configura claramente uma comunidade de interpretação 

preocupada em situar no tema da violência, dos 
paradoxos e das contradições vinculadas as 
especificidades históricas que levam a um Estado 
democrático limitar por políticas de desigualdade, a 
atuação de uma ideologia individualista  



•  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA SOCIAL 
  

§  Suas orientações incluem temas outros: gênero, 
velhice, grupos populares, prostituição, parentesco e 
família, música, política   

•  Aponta em seus estudos e de seus orientados sobre 
a fragilidade da cidadania no país e as formas de 
violência que passam a se manifestar como formas 
dramáticas de referir-se a problemática da injustiça 
social como um todo, tendo a cidade como o cenário 
dos confrontos e impasses de violência social.  


