
Tópicos de Antropologia Urbana: cidades sob a pandemia 

 (2° semestre 2021) 

 

Código: FLA0376 

 

Disciplina requisito ou indicação de conjunto: FLA0206, FLS0102, FLP0102 

Curso: Ciências Sociais 

Créditos - Aula: 4 

                 Trabalho: 1 

     Total: 5                     

  

Professor Responsável: Heitor Frúgoli Jr. 

Monitoria: Leandro Carneiro de Souza e Paola Lappicy L. Gomes (vespertino); Marcelo 

Yokoi (noturno). 

O curso será realizado de maneira remota, por meio do Moodle USP. 

 

Conteúdo:  

Pretende-se abordar – à luz de enfoques da antropologia urbana e de outras referências 

antropológicas – múltiplos impactos da pandemia de Covid-19 em cidades brasileiras e 

estrangeiras (principalmente europeias), com base na diversidade de tais configurações, 

na urgência da necessidade investigativa e no posicionamento ético e político em defesa 

das ciências humanas e da própria ciência.  

Serão também tratados desafios de pesquisa e de prática etnográfica frente à disseminação 

do coronavírus, que no país tem se prolongado dramaticamente, dada a confluência de 

crises de várias ordens – com a marca de 542,9 mil óbitos (até 20 jul. 2021).  

De um modo geral, todas as aulas basear-se-ão em contrapontos – entre textos clássicos 

ou anteriores à pandemia e escritos já voltados ao contexto presente (de março/2020 em 

diante) – e buscarão levar em conta as especificidades do contexto remoto em que serão 

ministradas. 

 

Métodos utilizados: Aulas expositivas síncronas (Google Meet) e gravadas (disponíveis 

posteriormente), exibição de breves documentários, eventuais palestras com 

convidadas/os. 

 

Critérios de avaliação: Elaboração de um ensaio final de até 5 páginas, espaço 1.5, Fonte 

Times New Roman 12, com páginas numeradas, título e citações acadêmicas apropriadas. 

Prazo da entrega: a definir. 

 

Normas de recuperação: novo trabalho escrito (tema a definir); a média final será a soma 

da média obtida no semestre com a nota da recuperação, dividida por dois. 

 

Data da recuperação: a definir 

 

  



Programação e bibliografia 

 

Aula 1 - Apresentação do professor, das/os monitoras/es, das/os alunas/os e da 

disciplina. 

Tarde 16/8, Noite 17/8 

 

Aula 2 – Balanço da produção das ciências humanas sobre pandemia; impactos da 

pandemia na sociabilidade urbana. 

Tarde 23/8, Noite 24/8 

- Rui, Taniele et. al. “Antropologia e pandemia: escalas e conceitos”. Horizontes 

Antropológicos, n. 59, jan.-abr./2021, p. 27-47, 

https://journals.openedition.org/horizontes/4904 

- Frúgoli Jr., H. “A casa e a rua em tempos de Covid-19: uma leitura antropológica de 

‘Diário de confinamento’ (Susana Bragatto)”. Horizontes Antropológicos, n. 58, set.-

dez./2020, p. 481-507, https://journals.openedition.org/horizontes/4867 

Leitura complementar: 

- Holanda, Violeta M. S. “Da gripe espanhola ao coronavírus: notas etnográficas de uma 

visitante em Sevilha, Andaluzia”. In: Grossi, M. P. & Toniol, R. (orgs.). Cientistas sociais 

e o coronavírus. São Paulo/Florianópolis: Anpocs/Tribo da Ilha, 29 maio 2020, p. 151-

154, 

http://anpocs.com/images/stories/boletim/boletim_CS/livro_corona/Livro_Cientistas%2

0Sociais_eo_Coronavi%CC%81rus.pdf 

  

Aula 3 – Conceito de necropolítica nas abordagens da pandemia. 

Tarde 30/8, Noite 31/8 

- Mbembe, Achille. “Necropolítica”. Arte & Ensaios, n. 32, dez./2016, p. 123-151, 

https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993/7169 

- Figueiredo, Angela. “A pandemia causada pela Sars-CoV-2 acentua as desigualdades 

raciais e de gênero, acelerando a necropolítica em curso no Brasil”. In: Duarte, L. & 

Gorgulho, V. (orgs.). No tremor do mundo: ensaios e entrevistas à luz da pandemia. Rio 

de Janeiro: Cobogó, 2020, p. 76-89.   

 

6 e 7/9 – Feriado 

 

Aula 4 – Olhares aos usos das calçadas. 

Tarde 13/9, Noite 14/9 

https://journals.openedition.org/horizontes/4904
https://journals.openedition.org/horizontes/4867
http://anpocs.com/images/stories/boletim/boletim_CS/livro_corona/Livro_Cientistas%20Sociais_eo_Coronavi%CC%81rus.pdf
http://anpocs.com/images/stories/boletim/boletim_CS/livro_corona/Livro_Cientistas%20Sociais_eo_Coronavi%CC%81rus.pdf
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993/7169


- Jacobs, Jane. “Os usos das calçadas: segurança” e “Os usos das calçadas: contato”. 

In:______. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2003 [1961], p. 

29-79. 

- Frangella, Simone. “Lisboa na quarentena, novas sensações e problemas antigos”. 

Observatório do CEMI Covid-19, n. 26, 20 abr. 2020, 

https://cemiunicamp.com.br/observatorio-no-26/ 

Leitura complementar: 

- Maluf, Sônia W. “Janelas sobre a cidade pandêmica: desigualdades, políticas e 

resistências”. Tomo, n. 38, 2021, https://seer.ufs.br/index.php/tomo/article/view/14280 

 

Aula 5 – Interações nos espaços públicos e consequências da pandemia. 

Tarde 20/9, Noite 21/9 

- Simmel, Georg. “As grandes cidades e a vida do espírito”. Mana, v. 11, n. 2, out./2005 

[1903], p. 577-591, http://www.scielo.br/pdf/mana/v11n2/27459.pdf 

- Delgado, Manuel. “El derecho a la indiferencia”. In: ______. Sociedades movedizas: 

pasos hacia una antropología de las calles. Barcelona: Anagrama, 2007, p. 182-201. 

- Toledo, Luiz H. & Souza Jr., Roberto A. P. “Sociabilidade pandêmica? O que uma 

antropologia urbana pode dizer a respeito da crise deflagrada pela Covid-19”. Cadernos 

de Campo, v. 29, n. supl., p. 53-64, 2020, 

https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/169827/162325 

Leitura complementar: 

- Gualande Jr., Ailton. “‘Evite aglomerações!’: pandemia e novos ordenamentos de 

interação em filas de espera”. Dilemas. Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 

Reflexões na pandemia, 6 jul. 2020, https://www.reflexpandemia.org/texto-44 

 

Aula 6 – Experiências de cuidado. 

Tarde 27/9, Noite 28/9 

- Fazzioni, Natália H. “Situações precárias: políticas de saúde e experiências de cuidado 

na favela”. In: Castro, R.; Engel, C.; Martins, R. (orgs.). Antropologias, saúde e contextos 

de crise. Brasília: Sobrescrito, 2018, p. 37-51. 

- Silva, Eliana S. “Entrevista” (concedida a L. Duarte, V. Gorgulho e I. Diegues). In: 

Duarte, L. & Gorgulho, V. (orgs.). No tremor do mundo: ensaios e entrevistas à luz da 

pandemia. Rio de Janeiro: Cobogó, 2020, p. 150-173. 

- Menezes, Palloma V.; Magalhães, Alexandre A.; Silva, Caíque A. F. “Painéis 

comunitários: a disputa pela verdade da pandemia nas favelas cariocas”. Horizontes 

Antropológicos, n. 59, jan.-abr./2021, p. 109-128, 

https://journals.openedition.org/horizontes/4993 

https://cemiunicamp.com.br/observatorio-no-26/
https://seer.ufs.br/index.php/tomo/article/view/14280
http://www.scielo.br/pdf/mana/v11n2/27459.pdf
https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/169827/162325
https://www.reflexpandemia.org/texto-44
https://journals.openedition.org/horizontes/4993


Leitura complementar: 

- Fazzioni, N. H. “O que podemos aprender sobre ‘cuidado’ com a epidemia de 

coronavírus”. Blog do Laboratório de Etnografias e Interfaces do Conhecimento, 5 abr. 

2020, https://leicufrj.wordpress.com/2020/04/05/o-que-podemos-aprender-sobre-

cuidado-com-a-epidemia-de-corona-virus-por-natalia-fazzioni/ 

 

Aula 7 – Festas, aglomerações, juventude e pandemia. 

Tarde 4/10, Noite 5/10 

- Le Breton, David. “Desengajamento moral e paixões do risco”. Rede Latino-Americana 

de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, Série Pandemia, Tecnologia e 

Capitalismo de Vigilância, 15 set. 2020, https://lavits.org/lavits_covid19_19-

desengajamento-moral-e-paixoes-do-risco/?lang=pt 

- Bittencourt, João B. M. & Pereira, Alexandre, B. “Isolamento e distanciamento social: 

o impacto do coronavírus na vida dos jovens brasileiros”. In: Grossi, M. P. & Toniol, R. 

(orgs.). Cientistas sociais e o coronavírus. São Paulo/Florianópolis: Anpocs/Tribo da 

Ilha, 1 jul.2020, p. 343-346, 

http://anpocs.com/images/stories/boletim/boletim_CS/livro_corona/Livro_Cientistas%2

0Sociais_eo_Coronavi%CC%81rus.pdf 

- Santiago, Luiz P. F. “A potencialidade transgressora da estética funkeira”. Le Monde 

Diplomatique Brasil, 28 out. 2020, https://diplomatique.org.br/a-potencialidade-

transgressora-da-estetica-funkeira/ 

Leitura complementar: 

- Franco, Marcella. “Como elitização e individualismo apagaram atmosfera libertária do 

Leblon”. Folha de S. Paulo, 14 nov. 2020, 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/11/como-elitizacao-e-individualismo-

apagaram-atmosfera-libertaria-do-leblon.shtml 

 

11 e 12/10 – Feriado 

 

Aula 8 – População de rua e vulnerabilidade: desafios. 

Tarde 18/10, Noite 19/10 

- De Lucca, Daniel. “Urgência nas ruas: experiências de um serviço móvel para a 

população de rua em São Paulo”. In: Frúgoli Jr., H.; Spaggiari, E.; Aderaldo, G. (orgs.). 

Práticas, conflitos, espaços: pesquisas em antropologia da cidade. Rio de Janeiro: 

Gramma/Fapesp, 2019, p. 25-47. 

 

https://leicufrj.wordpress.com/2020/04/05/o-que-podemos-aprender-sobre-cuidado-com-a-epidemia-de-corona-virus-por-natalia-fazzioni/
https://leicufrj.wordpress.com/2020/04/05/o-que-podemos-aprender-sobre-cuidado-com-a-epidemia-de-corona-virus-por-natalia-fazzioni/
https://lavits.org/lavits_covid19_19-desengajamento-moral-e-paixoes-do-risco/?lang=pt
https://lavits.org/lavits_covid19_19-desengajamento-moral-e-paixoes-do-risco/?lang=pt
http://anpocs.com/images/stories/boletim/boletim_CS/livro_corona/Livro_Cientistas%20Sociais_eo_Coronavi%CC%81rus.pdf
http://anpocs.com/images/stories/boletim/boletim_CS/livro_corona/Livro_Cientistas%20Sociais_eo_Coronavi%CC%81rus.pdf
https://diplomatique.org.br/a-potencialidade-transgressora-da-estetica-funkeira/
https://diplomatique.org.br/a-potencialidade-transgressora-da-estetica-funkeira/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/11/como-elitizacao-e-individualismo-apagaram-atmosfera-libertaria-do-leblon.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/11/como-elitizacao-e-individualismo-apagaram-atmosfera-libertaria-do-leblon.shtml


- Ciavatta, Hugo. “Não mais somente na rua: autobiografia e relatos biográficos de 

Esmeralda Ortiz como exercício etnográfico em São Paulo”. In: Kofes, S. & Manica, D. 

(orgs.). Vidas & grafias: narrativas antropológicas entre biografia e etnografia. Rio de 

Janeiro: Lamparina/Faperj, 2015, p. 273-297. 

 

- Schuch, Patrice; Furtado, Calvin D. C.; Sarmento, Caroline S. “Covid-19 e a população 

em situação de rua: da saúde à segurança pública?”.  In: Grunvald, V. et 

al (ed.). antropoLÓGICAS EPIDÊMICAS, 29 mar. 2020, https://www.antropologicas-

epidemicas.com.br/post/covid-19-e-a-popula%C3%A7%C3%A3o-em-

situa%C3%A7%C3%A3o-de-rua-da-sa%C3%BAde-%C3%A0-seguran%C3%A7a-

p%C3%BAblica 

 

Aula 9 – Condição negra e antirracismo. 

Tarde 25/10, Noite 26/10 

- Fanon, Frantz. “A experiência vivida do negro”. In:______. Pele negra e máscaras 

brancas. Salvador: Edufba, 2008, p. 103-126. 

- Fassin, Éric. “As cores do antirracismo”. Conferência na 32ª Reunião Brasileira de 

Antropologia, 1 nov. 2020, https://www.youtube.com/watch?v=Yo2vqhKLlV8 

- Munanga, Kabengele. “Entrevista” (concedida a Gabriel R. Gaspar). Portal Geledés, 18 

maio 2020, https://www.geledes.org.br/aos-79-anos-antropologo-kabengele-munanga-

defende-papel-do-intelectual-de-influenciar-na-transformacao-social/ 

 

1 e 2/11 – Feriado 

 

Aula 10 - Lockdown em Araraquara e vacinação em massa em Serrana. 

Tarde 8/11, Noite 9/11 

- Jones, Frances. “A cidade como laboratório”. Pesquisa Fapesp, n. 302, abr. 2021, 

https://revistapesquisa.fapesp.br/a-cidade-como-laboratorio/ 

- Agência Fapesp, “Estudo em Serrana sugere que Covid-19 poderá ser controlada com 

75% da população vacinada”. 1 jun. 2021, https://agencia.fapesp.br/estudo-em-serrana-

sugere-que-pandemia-de-covid-19-podera-ser-controlada-com-75-da-populacao-

vacinada/36003/ 

- Toledo, Marcelo. “Após lockdown, Araraquara registra queda de novos casos de Covid-

19”. Folha de São Paulo, 9 mar. 2021, https://outline.com/Am3kUb 

 

15/11 – Feriado; 16/11 – não haverá aula. 

https://www.antropologicas-epidemicas.com.br/post/covid-19-e-a-popula%C3%A7%C3%A3o-em-situa%C3%A7%C3%A3o-de-rua-da-sa%C3%BAde-%C3%A0-seguran%C3%A7a-p%C3%BAblica
https://www.antropologicas-epidemicas.com.br/post/covid-19-e-a-popula%C3%A7%C3%A3o-em-situa%C3%A7%C3%A3o-de-rua-da-sa%C3%BAde-%C3%A0-seguran%C3%A7a-p%C3%BAblica
https://www.antropologicas-epidemicas.com.br/post/covid-19-e-a-popula%C3%A7%C3%A3o-em-situa%C3%A7%C3%A3o-de-rua-da-sa%C3%BAde-%C3%A0-seguran%C3%A7a-p%C3%BAblica
https://www.antropologicas-epidemicas.com.br/post/covid-19-e-a-popula%C3%A7%C3%A3o-em-situa%C3%A7%C3%A3o-de-rua-da-sa%C3%BAde-%C3%A0-seguran%C3%A7a-p%C3%BAblica
https://www.youtube.com/watch?v=Yo2vqhKLlV8
https://www.geledes.org.br/aos-79-anos-antropologo-kabengele-munanga-defende-papel-do-intelectual-de-influenciar-na-transformacao-social/
https://www.geledes.org.br/aos-79-anos-antropologo-kabengele-munanga-defende-papel-do-intelectual-de-influenciar-na-transformacao-social/
https://revistapesquisa.fapesp.br/a-cidade-como-laboratorio/
https://agencia.fapesp.br/estudo-em-serrana-sugere-que-pandemia-de-covid-19-podera-ser-controlada-com-75-da-populacao-vacinada/36003/
https://agencia.fapesp.br/estudo-em-serrana-sugere-que-pandemia-de-covid-19-podera-ser-controlada-com-75-da-populacao-vacinada/36003/
https://agencia.fapesp.br/estudo-em-serrana-sugere-que-pandemia-de-covid-19-podera-ser-controlada-com-75-da-populacao-vacinada/36003/
https://outline.com/Am3kUb


Aula 11 – Ativismos nas ruas, antes e durante a pandemia. 

Tarde 22/11, Noite 23/11 

- Frúgoli Jr., H. “Ativismos urbanos em São Paulo”. Caderno CRH, vol. 31, n. 82, 2018, 

p. 75-86, http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v31n82/0103-4979-ccrh-31-82-0075.pdf 

- Grunvald, Vitor. “Lâmpadas, corpos e cidades: reflexões acadêmico-ativistas sobre arte, 

dissidência e a ocupação do espaço público”. Horizontes Antropológicos, n. 55, set.-

dez./2019, p. 263-290, https://journals.openedition.org/horizontes/3851 

- Pires, Breiller. “Torcidas antifascistas assumem a linha de frente da mobilização contra 

Bolsonaro e atraem oposição”. El País, Brasil, 1 jun. 2020, 

https://brasil.elpais.com/esportes/2020-06-01/torcidas-antifascistas-assumem-linha-de-

frente-da-mobilizacao-contra-bolsonaro-e-atraem-oposicao.html 

 

Aula 12 – Caminhada como abordagem do urbano. 

Tarde 29/11, Noite 30/11 

- Chizzolini, Bianca B. “O caminhar forma e informa a cidade”. In: Chizzolini, B. B. et. 

al. Antropologia da cidade: modos de fazer. Material didático, DA-FFLCH-USP, 

out./2019, https://antropologia.fflch.usp.br/materiais-didaticos 

- Le Breton, David. “Experiências olfativas da cidade para o pedestre”. Ponto Urbe, n. 

27, 2020, https://journals.openedition.org/pontourbe/8759 

______ et. al. “Simpósio 12: Mundo social e pandemia”. Blog da Biblioteca Virtual do 

Pensamento Social. 18 jun. 2020, https://blogbvps.wordpress.com/2020/06/18/simposio-

12-mundo-social-e-pandemia/ 

Leitura complementar: 

- Delgado, Manuel. “Vagabundeos urbanos”. El País, Barcelona, 1 set. 2020, 

https://elpais.com/elpais/2020/08/29/seres_urbanos/1598727606_688821.html 

 

Aula 13 – Etnografias digitais. 

Tarde 6/12, Noite 7/12 

- Hine, Christine. “A internet 3E: uma internet incorporada, corporificada e cotidiana”. 

Cadernos de Campo, v. 29, n. 2, 2020, s. p., 

https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/181370/168259 

- Miller, Daniel. “Como conduzir uma etnografia durante o isolamento”. LISA-USP, 

20min, 20 maio 2020, https://www.youtube.com/watch?v=WC24b3nzp98 

 

Aula 14 – Indígenas em contexto urbano.  

Tarde 13/12, Noite 14/12 

http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v31n82/0103-4979-ccrh-31-82-0075.pdf
https://journals.openedition.org/horizontes/3851
https://brasil.elpais.com/esportes/2020-06-01/torcidas-antifascistas-assumem-linha-de-frente-da-mobilizacao-contra-bolsonaro-e-atraem-oposicao.html
https://brasil.elpais.com/esportes/2020-06-01/torcidas-antifascistas-assumem-linha-de-frente-da-mobilizacao-contra-bolsonaro-e-atraem-oposicao.html
https://antropologia.fflch.usp.br/materiais-didaticos
https://journals.openedition.org/pontourbe/8759
https://blogbvps.wordpress.com/2020/06/18/simposio-12-mundo-social-e-pandemia/
https://blogbvps.wordpress.com/2020/06/18/simposio-12-mundo-social-e-pandemia/
https://elpais.com/elpais/2020/08/29/seres_urbanos/1598727606_688821.html
https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/181370/168259
https://www.youtube.com/watch?v=WC24b3nzp98


- Souza, Josias F. & Fiori, Ana L. “‘É melhor se resguardar, porque nós somos invisíveis 

diante do Estado Brasileiro’: práticas tradicionais Sateré-Mawé como estratégia de 

proteção”. Maloca. Revista de Estudos Indígenas, v. 4, 2021, 

https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/maloca/article/view/13789 

- Vinente dos Santos, Fabiane. “Mulheres indígenas contra o vírus: notas antropológicas 

sobre políticas públicas de saúde e os impactos da Covid-19 entre os povos indígenas em 

contexto urbano em Manaus, Brasil”. Ponto Urbe, n. 27, 2020, 

https://journals.openedition.org/pontourbe/9477 

Leitura complementar: 

- Leirner, Piero. “Uma ‘volta rápida’ em São Gabriel da Cachoeira: experimento sobre 

navegação social”. Ponto Urbe, n. 14, 2014, 

https://journals.openedition.org/pontourbe/1268 

 

Entrega de resumos do trabalho final. 

 

Aula 15 – Devolução comentada dos resumos; balanço geral da disciplina. 

Tarde 20/12, Noite 21/12 

Data de entrega do trabalho: a definir. 

https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/maloca/article/view/13789
https://journals.openedition.org/pontourbe/9477
https://journals.openedition.org/pontourbe/1268

