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Este curso reúne uma literatura já clássica sobre a observação etnográfica e a viagem ao
mundo do outro, assim como a mais recente que suscita as questões e tensões
permanentes da pesquisa envolvendo seres humanos nas duas pontas – observador e o
observado – procurando romper com as dicotomias indivíduo/ sociedade, mente/ corpo,
micro/ macro, agência/ estrutura e objetividade e subjetividade. O enfoque não será,
portanto, a afirmação positiva do método, que pressupõe a ciência como mera postura
metódica, mas a problematização da pesquisa enquanto tensão entre, de um lado, a
realização de um código "científico" (as teorias e seus limites invisíveis) que permite a
comunicação e a discussão entre colegas e, de outro lado, a experiência vivida numa
situação social que reúne um grupo ou um conjunto de pessoas com um estranho, um
passageiro, um personagem transitório. O resultado pretendido no final do curso não é
nem o cientificismo triunfante do racionalismo imperial, nem a desalentadora postura de
que essa busca do objetivo e do dado confiável é inútil e a pesquisa mero registro do
subjetivo e do circunstancial. A primeira parte do curso estará centrada na discussão
sobre a posição do observador no campo e de algumas técnicas de pesquisa mais
utilizadas no estudo de sociedades marcadas pela pluralidade ou diferenciação interna na
era da globalização, sob a luz das teorias antropológicas que as criticaram ou
privilegiaram. A subjetividade, o envolvimento político e a ética do pesquisador que
constituem a relação entre a teoria e a prática da pesquisa serão o fio condutor de todo o
curso. A segunda parte será dedicada à etnografia da prática, ou seja, ao desenvolvimento
de uma abordagem mais dinâmica e menos representacional. A ideia é discutir os autores
que persistem no uso do conceito de cultura e os que o abandonaram pelo de etos ou
habitus assim como o conceito de representação pelo de prática na ação.
Os textos escolhidos tratam da cidade e do trabalho nela em vários continentes, inclusive
a África e a Ásia. Finalmente a Antropologia assumiu que vem realizando pesquisas
sobretudo no contexto urbano, seja na rua seja na casa, seja nas redes sociais, seja nos
pequenos grupos que permitem o trabalho de campo etnográfico. Nesse curso a cidade
será estudada na rua, nas redes sociais, na política local, na multiplicidade de etos e de
“identidades” que têm sido a marca da Antropologia da cidade.
No Brasil, a antropologia foi profundamente marcada pela influência da escola sociológica
francesa no que diz respeito à teoria das representações coletivas. Se isso foi importante
para superar um sociologismo positivista que tratava as ideias e imagens das pessoas
comuns como “aspectos subjetivos”, indignos da confiança de um cientista, o uso pouco
crítico desse conceito e de novas práticas de pesquisa trouxe novos problemas. Esse
curso vai constar da leitura dos autores debatem a teoria da representação e seus limites
teóricos vistos na ótica de uma teoria da ação como P. Rabinow, A. Appadurai, P.
Bourdieu, N. Elias, A.Caillé, J. Godbout, M. Buroway, e outros que tentam valer-se das duas
correntes sociológicas para repensar as questões da subjetividade e da objetividade, da
estrutura e da história, da estrutura e do processo, da estrutura e da conjuntura.
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4. As “coisas” substituídas pelos fluxos no período da globalização mais rápida e
generalizada. Como isso afeta o trabalho de campo na cidade de diferentes
continentes? (3 aulas)
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Gupta and Ferguson, (1999) ''Beyond Culture:' Space, Identity and the Politics of
Difference.' In Culture, Power, Place: Explorations in Anthropology. Pp. 33-51.
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5. Como registrar a subjetividade, o individual e o reprimido socialmente? A
entrevista profunda e a narrativa individual (1 aula). O silêncio rompido nas
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