
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

Departamento de Antropologia 

2º Semestre de 2018 

 

 

1. Disciplina: Cidade e relação 

2. Código: FLA 0399 

3. Professor responsável: Heitor Frúgoli Jr. 

Monitores: Daniel Ávila Caldeira (vespertino) e Maurício Fernandes de Alcântara 

(noturno) 

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

5. Curso: Ciências Sociais 

6. Créditos - Aula: 4 

                    Trabalho: 1 

         Total: 5                     

 

7. Objetivos: 

Interessa-nos tomar as cidades como espécies de contextos totalizantes, assinalados por 

linhas de força amplamente diversificadas e heterogêneas, em que o enfrentamento 

etnográfico constitui uma prática decisiva na reconstituição de redes de relações e 

conexões, dadas a princípio pelos próprios citadinos, em suas relações com equipamentos 

e artefatos urbanos.  

Tais práticas etnográficas devem preferencialmente se assentar em uma dada 

territorialidade ou espacialidade, a partir das quais se consiga investigar, de forma 

articulada, seus aspectos mais relevantes e recorrentes, que se abrem para 

aprofundamentos em múltiplas direções, mas com um núcleo relacional que permita 

acumular saberes resultantes de cruzamentos de recortes, que enfim configuram a cidade, 

em sua diversidade e densidade constitutivas. 

 

8. Conteúdo: 

a – Tópicos em torno de uma antropologia da cidade 

b – Ativismos e ocupações dos espaços públicos 

 

9. Métodos utilizados: aulas expositivas, exibição de documentários, eventuais palestras 

com convidados. 

 

10. Atividades discentes: leitura da bibliografia básica, preparação para as provas 

individuais. 

 

11. Critérios de avaliação da aprendizagem: duas provas individuais e sem consulta; só 

terá direito à prova substitutiva o aluno que faltar por motivo de saúde, comprovado por 

atestado logo após a prova (outros motivos serão analisados). 

 

12. Normas de recuperação: nova prova escrita (sobre toda a matéria do curso); a média 

final será a soma da média obtida no semestre com a nota da recuperação, dividida por 

dois. 

 



13. Obs.: o contato por email com o professor só deve ocorrer em caso de urgência; todas 

as informações e deliberações devem se concentrar na sala de aula; o programa está 

sujeito a alterações (de data e de conteúdo) ao longo do semestre. 

 

Programação e bibliografia 

 

Aula 1 – Apresentação do programa da disciplina 

Tarde 20/8, Noite 21/8 

 

Aula 2 – Exibição e debate sobre documentários de antropologia urbana 

Tarde 27/8, Noite 28/8 

- ROCHA, A. L. C. e ECKERT, C. Narradores urbanos (Antropologia urbana e 

etnografia nas cidades brasileiras): Antonio A. Arantes (São Paulo) e Hélio R. S. Silva 

(Rio de Janeiro). Laboratório de Antropologia Visual, PPGAS, UFRGS, Porto Alegre: 

2012. 

 

Semana da Pátria - feriado 

 

Aula 3 – Abordagens antropológicas sobre o contexto urbano (I) 

Tarde 10/9, Noite 11/9 

- Arantes, Antonio A. “A guerra dos lugares”. In: ______. Paisagens paulistanas: 

transformações do espaço público. Campinas: Ed. da Unicamp, 2000, p. 105-129. 

- Silva, Hélio R. S. “A situação etnográfica: andar e ver”. Horizontes Antropológicos nº 

32, ano 15, jul.-dez./2009, p. 171-188, 

http://www.scielo.br/pdf/ha/v15n32/v15n32a08.pdf 

- Frúgoli Jr., Heitor. “A cidade no diálogo entre disciplinas”. In: Fortuna, Carlos e Leite, 

Rogério P. (orgs.). Plural de cidade: novos léxicos urbanos. Coimbra, Almedina, 2009, 

p. 53-67. 

 

Aula 4 – Abordagens antropológicas sobre o contexto urbano (II) 

Tarde 17/9, Noite 18/9 

- Agier, Michel. “Os saberes urbanos da antropologia” e “As situações elementares da 

vida urbana”. In: ______. Antropologia da cidade: lugares, situações, movimentos. São 

Paulo: Terceiro Nome, 2011, p. 59-100. 

http://www.scielo.br/pdf/ha/v15n32/v15n32a08.pdf


- Cordeiro, Graça Í. & Frúgoli Jr., H. “Prefácio à edição brasileira”. In: Agier, Michel. 

Antropologia da cidade: lugares, situações, movimentos. São Paulo: Terceiro Nome, 

2011, p. 9-29. 

 

Aula 5 – Sociabilidades masculinas e consumo de bebidas alcoólicas 

Tarde 24/9, Noite 25/9 

- Machado da Silva, Luiz A. “O significado do botequim”. In: ______. Fazendo a cidade: 

trabalho, moradia e vida local entre as camadas populares urbanas. Rio de Janeiro: 

Mórula, 2016 [1969], p. 48-69. 

- Vogel, Arno & Mello, Marco Antonio S. “A rua Emília Guimarães”. In: ______. 

Quando a rua vira casa. 4. ed. Niterói: Eduff, 2016 [1981], p. 63-85. 

- Vale de Almeida, Miguel. “Na companhia dos homens: sociabilidades masculinas”. In: 

______. Senhores de si: uma interpretação antropológica da masculinidade. 2. ed., 

Lisboa: Fim de Século, 2000, p. 181-209. 

 

Aula 6 – Práticas espaciais e territorialidades 

Tarde 1/10, Noite 2/10 

Palestra de Bruno Puccinelli1, seguida de debate 

- De Certeau, Michel. “Introdução” e “Relatos de espaço” (cap. 9) in De Certeau, M. A 

invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994 [1980]. 

- Perlongher, Néstor. “Territórios e populações” (cap. 3) in Perlongher, N. O negócio do 

michê: a prostituição viril. São Paulo: Brasiliense, 1987, 2ª ed., p. 108-154. 

______. “Territórios marginais” in Green, J. N. e Trindade, R. (orgs.). Homossexualismo 

em São Paulo e outros escritos. São Paulo: Ed. Unesp, 2005, p. 263-290. 

 

Aula 7 – Usos de crack nas ruas e conflitos urbanos 

Tarde 8/10, Noite 9/10  

- Rui, Taniele. “‘Cimento não cura crack: enfrentamentos urbanos”. In: ______. Nas 

tramas do crack: etnografia da abjeção. São Paulo: Terceiro Nome, 2014, p. 201-268.  

- Frúgoli Jr., H. & Cavalcanti, Mariana. “Territorialidades da(s) cracolândia(s) em São 

Paulo e no Rio de Janeiro”. Anuário Antropológico vol. 2, n. 38, dez./2013, p. 73-97, 

http://aa.revues.org/561 

Leitura complementar: 

                                                           
1 Autor de Perfeito para você, no Centro de São Paulo”: mercado, conflitos urbanos e homossexualidades 

na produção da cidade. Tese de doutorado (Ciências Sociais), Unicamp, 2017 (orientação de Regina 

Facchini); colaborador do Grupo de Estudos de Antropologia da Cidade (GEAC-USP). 

http://aa.revues.org/561


- Bourgois, Philippe. “O poder é invisível, a gente tem que treinar os olhos para vê-lo” 

(entrevista concedida a Taniele Rui, Daniel De Lucca e Bruno R. Gomes). In: Rui, Taniele 

et al. (orgs.). Novas faces da vida nas ruas. São Carlos: EdUFSCar, 2016, p. 347-375. 

 

Aula 8 – Primeira prova escrita 

Tarde 15/10, Noite 16/10 

 

Aula 9 – Variações sobre ativismos urbanos (atividade preparatória para a Unidade II) 

Tarde 22/10, Noite 23/10 

Palestra de Flavia de Faria2, seguida de debate 

Relatos de Daniel Ávila Caldeira e Maurício Alcântara3 sobre questões relacionadas a 

ativismos urbanos a partir de suas pesquisas em andamento no PPGAS-USP. 

 

Aula 10 – Interpretações das jornadas de junho e de seus desdobramentos 

Tarde 29/10, Noite 30/10 

- Schwarcz, Lilia M. & Starling, Heloisa M. “Conclusão: História não é conta de somar” 

e “Pós-escrito da nova edição”. In: ______. Brasil: uma biografia. São Paulo: Cia. das 

Letras, 2015 (p. 499-508 e p. 1-29 [2017]) [acesso ao “Pós-escrito”: Google 

Play: http://bit.ly/2EqVKUb] 

- Damo, Arlei S. & Oliven, Ruben G. “A rebeldia festiva”. In: ______. Megaeventos 

esportivos no Brasil: um olhar antropológico. Campinas: Armazém do Ipê, 2014, p. 163-

185. 

- Alonso, Angela. “A política das ruas”. Novos Estudos Cebrap Especial, jun./2017, p. 

49-58, http://novosestudos.uol.com.br/wp-content/uploads/2017/06/A-

POL%C3%8DTICA-DAS-RUAS-PROTESTOS-EM-S%C3%83O-PAULO-DE-

DILMA-A-TEMER-Angela-Alonso.pdf 

 

Aula 11 – Significados contemporâneos de direito à cidade e de ativismo 

Tarde 5/11, Noite 6/11 

- Harvey, David. “O direito à cidade”. Lutas Sociais, n. 29, 2012, p. 73-89, 

www4.pucsp.br/neils/downloads/neils-revista-29-port/david-harvey.pdf 

                                                           
2 Doutoranda em Sociologia pela École des Hautes Études en Sciences Sociales (IIAC/CNRS), em regime 

de cotutela de tese em Antropologia Social na USP, sob supervisão de Heitor Frúgoli Jr; integrante do 

GEAC-USP. 
3 Monitores da disciplina e integrantes do GEAC-USP. 

http://bit.ly/2EqVKUb
http://novosestudos.uol.com.br/wp-content/uploads/2017/06/A-POL%C3%8DTICA-DAS-RUAS-PROTESTOS-EM-S%C3%83O-PAULO-DE-DILMA-A-TEMER-Angela-Alonso.pdf
http://novosestudos.uol.com.br/wp-content/uploads/2017/06/A-POL%C3%8DTICA-DAS-RUAS-PROTESTOS-EM-S%C3%83O-PAULO-DE-DILMA-A-TEMER-Angela-Alonso.pdf
http://novosestudos.uol.com.br/wp-content/uploads/2017/06/A-POL%C3%8DTICA-DAS-RUAS-PROTESTOS-EM-S%C3%83O-PAULO-DE-DILMA-A-TEMER-Angela-Alonso.pdf
http://www4.pucsp.br/neils/downloads/neils-revista-29-port/david-harvey.pdf


- Di Giovanni, Julia R. “Artes de abrir espaço. Apontamentos para a análise de práticas 

em trânsito entre arte e ativismo”. Cadernos de Arte e Antropologia, vol. 4, n. 2, 2015, p. 

13-27, https://cadernosaa.revues.org/911 

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

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

 

Aula 12 – Riscos e vulnerabilidades: mulheres na cidade e nas práticas etnográficas 

Tarde 12/11, Noite 13/11 

- Noronha, Ceci V. & Dourado, Suzana M. “A circulação das mulheres no espaço público 

urbano: transgressões, crimes, riscos e danos”. In: Gledhill, John et. al. (orgs.). Disputas 

em torno do espaço urbano. Salvador: Edufba, 2017, p. 287-310. 

- Moreno, Eva. “Estupro em campo: reflexões de uma sobrevivente”. Cadernos de Campo 

n. 26, vol. 1, 2017, p. 235-265, 

https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/146675 

 

Aula 13 – Patrimônio cultural, antropologia e política 

Aula de reposição (para o vespertino e noturno) em 24/114 

- Tamaso, Izabela. “Quando o campo são os patrimônios: conhecimento e práticas 

científicas na esfera pública”. Revista de Antropologia, v. 61, n. 1, 2018, p. 60-70, 

https://www.revistas.usp.br/ra/article/view/145513/0 

- Velho, Gilberto. “Patrimônio, negociação e conflito”. Mana, vol. 12, n. 1, Museu 

Nacional, 2006, p. 237-247, http://www.scielo.br/pdf/mana/v12n1/a09v12n1.pdf 

- Arantes, Antonio A. “Patrimônio cultural e cidade” in Fortuna, C. e Leite, R. P. (orgs.). 

Plural de cidade: novos léxicos urbanos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 11-24. 

 

Aula 14 – Segunda prova escrita 

Tarde 26/11, Noite 27/11 

 

Aula 15 – Devolução comentada das provas e fechamento do curso 

Tarde 3/12, Noite 4/12 

                                                           
4 Sábado, às 9h, na sala 24 (devido ao feriado de 20/11). 

https://cadernosaa.revues.org/911
http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v31n82/0103-4979-ccrh-31-82-0075.pdf
https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/146675
https://www.revistas.usp.br/ra/article/view/145513/0
http://www.scielo.br/pdf/mana/v12n1/a09v12n1.pdf

