Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais
Mestrado e Doutorado Acadêmico em História, Política e Bens Culturais
Disciplina: Antropologia na cidade: a obra de Gilberto Velho
Professores: Celso Castro e Sílvia Monnerat
Período: 2021.2
Horário: Quartas-feiras, 14:30-17:30h
Carga Horária: 30h
Ementa
O curso estará centrado na obra de Gilberto Velho (1945-2012), pioneiro da Antropologia
Urbana no Brasil. Ao longo de sua trajetória, Gilberto Velho tratou de temas como modo
de vida urbano, desvio e divergência, biografia e campo de possibilidades, unidade e
fragmentação em sociedades complexas e mediação cultural. Serão convidados antigos
alunos, orientandos e colaboradores de Gilberto Velho para participarem das aulas.
Observações:
1. O curso será totalmente realizado ao vivo, através da plataforma Zoom. Os alunos
devem ter acesso à internet e a um dispositivo com câmera.
2. Durante as aulas os alunos devem manter seus vídeos ligados.
3. Para a comunicação durante o curso, bem como para a disponibilização de textos
e envio de trabalhos será usado exclusivamente o ambiente virtual de ensino da
FGV, o eclass.
4. Os três livros listados na bibliografia são de leitura obrigatória e não estarão
disponibilizados no eclass, pois serão lidos praticamente na íntegra. Os alunos
devem providenciar com antecedência a compra ou o acesso aos livros. Textos
adicionais utilizados no curso serão disponibilizados no eclass.
Programa das aulas
Data

Conteúdo Programático

11/8

Apresentação do curso

18/8

A utopia urbana

25/8

O estudo do comportamento desviante

1/9

A pesquisa de campo na cidade: observando o familiar

8/9

Individualismo e cultura

15/9

Patrimônio histórico e cultural + Mediação cultural

22/9

Brasil e Portugal: mundos em mediação

29/9

Semana de integração FGV CPDOC

6/10

Experiências de orientação de pesquisas

13/10

Apresentação de propostas de trabalhos dos alunos

Bibliografia
Livros: (não disponibilizados no eclass)
• Castro, Celso (org.) Textos básicos de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
• Castro, Celso (org.) Textos básicos de antropologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2016.
• Velho, Gilberto. Um antropólogo na cidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
Artigos/capítulos de livros: outros textos, não incluídos nos livros acima listados, serão
disponibilizados no eclass.

