GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ETNOGRAFIAS URBANAS

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2014.2

Terminado o ciclo de apresentação de projetos de pesquisa dos participantes do GUETU, no
primeiro semestre de 2014, damos continuidade às atividades do grupo de estudos em
etnografias urbanas com os simpósios temáticos em etnografias urbanas, com o objetivo de
discutir e refletir a produção teórica e metodológica nas investigações urbanas relacionadas às
temáticas abarcadas pelo GUETU. As atividades continuarão a ser realizadas quinzenalmente
e às quintas-feiras a tarde em local a ser definido conforme disponibilidade.
PROGRAMAÇÃO 2014.2
14 de agosto – Retomada das Atividades
- Discussão do evento de fim de ano
- Apresentação da proposta de estudos para o semestre 2014.2
- Despedida (temporária!!) de M. Eduarda
28 de agosto – CLÁSSICOS (Escolas de Manchester e Chicago)
- GLUCKMAN, Max. “Análise de uma situação social na Zululândia moderna”. In: Bela
Feldman-Bianco (ed). Antropologia das sociedades contemporâneas: métodos. São Paulo:
Unesp, 2010. + texto da Bela Fieldman Bianco no mesmo livro (“Prefácio à 2ª edição” e
“Introdução”).
- Otávio Velho (org.) (1988) O Fenômeno Urbano (textos de Simmel e Weber).
11 de setembro – CONTEMPORÂNEOS
- Sansone Livio 2008. “Urbanismo, globalização e etnicidade”. In: Osmundo Pinho e Livio
Sansone (orgs). Raça: novas perspectivas antropológicas, Salvador: Edufba, 151-192.
- Magnani, José G. 1996. “Quando o campo é a cidade: fazendo antropologia na metrópole”.
Em: J.G.Magnani e L.de Lucca Torres (orgs.) Nametrópole. Textos de antropologia urbana,
S.Paulo: Edusp, p.12-54.
- VELHO, Gilberto. “Projeto, emoção e orientação em sociedades complexas”. In. Um
Antropólogo na Cidade: ensaios de antropologia urbana.
25 de setembro – SEXUALIDADES E SOCIABILIDADES NA CIDADE
- Néstor Perlongher – O Negócio do Michê
- HEILBORN, Maria Luiza. “Corpos na Cidade: sedução e sexualidade”. In. VELHO, Gilberto.
Antropologia Urbana: cultura e sociedade no Brasil e em Portugal. Rio de Janeiro, Zahar, 1999.
- Duarte, Luiz Fernando Dias (1988) “Pouca vergonha, muita vergonha: sexo e moralidade
entre as classes trabalhadoras urbanas”, em: Lopes, José Sérgio (org.) Cultura e identidade
operária, Rio: UFRJ/Marco Zero, pp.203-226
- Azevedo, Thales de (1988) A praia: espaço de sociabilidade, Centro de Estudos Baianos,
UFBa4. Silva, Luiz Antonio Machado da (1978) “O significado do botequim”, in: Hogan, Daniel
e.a. Cidade: usos e abusos, São Paulo: Brasiliense, pp.79-1145.
23 de outubro – JUVENTUDES E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA NA CIDADE
- Bourdieu – A juventude é apenas uma palavra;
- Frúgoli, Heitor 1995. “Espaços da cidade e atores sociais das ruas”. In: Frúgoli, H. São Paulo.
Espaços públicos e interação social. S.Paulo: Marco Zero, 37-72.
- Zaluar, Alba (1985) A máquina e a revolta, São Paulo: Brasiliense, pp.64-86 e 132-1727.
06 de novembro – MÍDIA, MANIFESTAÇÕES E VIOLÊNCIAS NA CIDADE

- SOUSA, Mônica. “A cidade como palco da comunicação” In. Olhares Urbanos: estudos sobre
a metrópole comunicacional.
- Cidades Rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil (dá pra
lermos o livro todo – é fininho)
- Cidades em Tiras: a metrópole brasileira através das histórias em quadrinhos (ilustrativo)
20 de novembro – EVENTO
27 de novembro – AVALIAÇÃO E CONFRA

