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Nos últimos trinta anos houve um crescimento sem precedentes da população 

urbana de Uberlândia. Apesar de classificada como cidade média nos índices oficiais do 

IBGE, com o passar dessas décadas ela se reconfigurou de tal maneira que ganha a cada 

dia traços de cidade contemporânea e ares de metrópole. 

A interiorana cidade de Minas Gerais é uma espécie de delay-histórico em 

relação ás cidades metropolitanas brasileiras e cidades européias que por volta do final 

da década de 1960 até o começo da década de 1980, tiveram marcantes transformações 

que as afetaram profundamente. Diferentes pesquisas internacionais como as de 

Wieviorka (2006), Wacquant (2001 e 2008), Foucault (2008), Bauman (1999) e Garland 

(2008) e nacionais como de Caldeira (2000), Adorno (2004), Tavares dos Santos 

(2006), Telles (2010), Misse (2008) e Peralva (2001) mesmo se utilizando de 

perspectivas teórico-metodológicas diferentes apontam para um fim comum: o aspecto 

da criminalidade e, sobretudo, o medo do crime violento tornaram-se uma das 

preocupações centrais nos convívios sociais das populações nas cidades médias, grandes 

e metropolitanas.  

Em Uberlândia, apesar de alguns indícios apontarem a década de 1970, com 

97% da totalidade da população morando na cidade, efetivamente foram nas últimas três 

décadas que a preocupação com esses índices de criminalidade vigoraram de forma 

mais intensa, com o aumento das tensões e dos medos cotidianos balizados pelas 

crescentes taxas de homicídios, assaltos a transeuntes, tráfico de drogas, roubos aos 

patrimônios residenciais e comerciais.  

Se em 1970, a cidade possuía 124.706 habitantes, em 1980, esse número quase 

dobrou e a população atingia 240.967 habitantes. Em 1991, a cidade acelerou ainda 

mais seu crescimento demográfico saltando para 367.061 habitantes e virando os anos 
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2000, com mais de meio milhão de habitantes – 501.214 habitantes. Adjunto ao 

crescimento da população e desse novo medo da violência, Uberlândia também criava 

uma nova reconfiguração em seu espaço urbano e arquitetônico.  

Com grande parte dos empresários e comerciantes do setor imobiliário atuando 

na gestão pública - como prefeitos e vereadores - a cidade dava seus primeiros passos 

para uma nova modulação da ocupação do espaço: centro-periferia. Se até então os 

dispositivos disciplinares de separação espacial rico/centro – pobre/periferia 

prevaleciam na cidade, foram nos anos da década de 1970, que parte da elite começa as 

deixar as mansões das avenidas do centro e se deslocam principalmente para regiões 

periféricas da zona sul. Bairros luxuosos como: City Uberlândia, Jardim Karaíba, 

Jardim Altamira e Morada da Colina são construídos em áreas periféricas 

completamente estruturadas. Inicialmente, muitas casas e mansões situadas nesses 

bairros ao serem construídas tiveram suas arquiteturas baseadas em modelos americanos 

das casas sem muros.  

Nessa época também se inicia nas periferias de outros setores da cidade a 

construção de chácaras e condomínios fechados. Tais condomínios fechados, ainda 

insipientes, como os famosos: Mansões Aeroporto situado no setor leste e o Morada do 

Sol no setor oeste, seguiram seus modelos de planejamento urbano parecido com os 

modelos dos enclaves fortificados (Caldeira, 2000) da capital paulista. Aliás, guardadas 

as devidas proporções demográficas e temporais (o que era construído em São Paulo era 

replicado algumas décadas após na cidade) Uberlândia seguiu vários padrões de 

crescimento e planejamento urbano parecidos com São Paulo, capital que sem dúvida 

mais influencia a cidade pólo regional do Triângulo Mineiro. 

 

Ao longo do século XX, a segregação social teve ao menos três formas 

diferentes de expressão no espaço urbano de São Paulo. A primeira estendeu-se 

do final do século XIX até os anos de 1940 e produziu uma cidade concentrada 
em que diferentes grupos sociais se comprimiam numa área urbana pequena e 

estavam segregados por tipo de moradias. A segunda forma urbana, a centro-

periferia, dominou o desenvolvimento da cidade da década de 40 até os anos 

80. Nela, diferentes grupos sociais estão separados por grandes distâncias: a 

classe média e alta concentram-se nos bairros centrais com boa infra-estrutura, 

e os pobres vivem nas precárias e distantes periferias. Embora os moradores e 

cientistas sociais ainda concebam e discutam a cidade em termos do segundo 

padrão, uma terceira forma vem se configurando desde os anos 80 e mudando 

consideravelmente a cidade e sua região metropolitana. Sobreposta ao padrão 

centro-periferia, as transformações recentes vem gerando espaços nos quais os 

diferentes grupos sociais estão muitas vezes próximos, mas estão separados por 
muros e tecnologias de segurança, e tendem a não circular e interagir em áreas 

comuns. O principal instrumento desse novo padrão de segregação são os 

“enclaves fortificados”. Trata-se de espaços privatizados, fechados e 

monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho. A sua principal 



justificação é o medo do crime violento. Esses novos espaços atraem aqueles 

que estão abandonado a esfera pública tradicional das ruas para os pobres, os 

“marginalizados” e os sem tetos (Caldeira, 2000:211). 

 

A partir da década de 1990, esses loteamentos de condomínios fechados são 

construídos intensamente e a cidade começa a ter um novo planejamento na paisagem e 

na dinâmica urbanística. Erguidos em todos os setores da cidade, foram em algumas 

áreas dos setores sul e leste as regiões que houveram maiores concentrações desses 

condomínios. No setor sul, predomina os condomínios horizontais de alto luxo, 

enquanto que na região leste os condomínios são economicamente mais acessíveis para 

famílias de classe media.  

Mais recentemente, com a estruturação de largas avenidas e com a abertura do 

acesso, via ponte, entre os bairros Cidade Jardim e Jardim Karaíba, além da recente 

criação de uma área comercial com o novo Uberlândia Shopping e de um grande 

número de universidades particulares, a região periférica do setor sul da cidade tornou-

se uma das regiões mais habitadas por loteamentos de bairros chiques e condomínios 

fechados luxuosos. 

Semelhante à descrição feita por Caldeira (2000) sobre a capital paulista, a elite 

política-imobiliária de Uberlândia rompeu o planejamento disciplinar centro/rico – 

periferia/pobre e aproximou as habitações luxuosas com as habitações populares 

acarretando novas formas de segregação espacial baseadas nas variadas gestões de 

segurança privada. 

Ao mesmo tempo e em toda cidade, grandes conjuntos habitacionais planejados 

para entregar casas embriões destinadas às populações pobres foram construídos. 

Muitas dessas habitações foram e ainda são entregues de qualquer maneira gerando 

irregularidades jurídicas nas suas implantações, acionadas principalmente por 

associações de moradores que reivindicam as infra-estruturas básicas comprometidas e 

não realizadas pelas loteadoras, imobiliárias ou secretárias políticas competentes.  

Ainda em toda a cidade, mas principalmente no setor leste que uma série de 

terrenos são ocupados/invadidos coletivamente por milhares de famílias de sem-tetos. 

Ao longo dos últimos trinta anos esse setor abrigou o conjunto de favelas - 

assentamentos urbanos – bairros irregulares: Dom Almir, Prosperidade, Joana Darc 

velho, Joana Darc novo, Celebridade e Zaire Resende. O conceito tríade favela - 

assentamento urbano - bairro irregular é utilizada assim para abarcar as diversas 

representações realizadas por vários agentes sociais que de acordo com estratégias 



especificas nomeiam as localidades se utilizando dessas três formas. Da mesma 

maneira, os termos binários ocupação/invasão também são utilizados de forma 

recorrente: ao longo das notícias dos jornais, dos discursos políticos, das conversas com 

os moradores são palavras que vem e vão, se misturando ou se separando, ora como 

sinônimos, ora como oposições, baseadas nos princípios da cidadania em que: a 

ocupação cumpre o direito constitucional de moradia e a invasão fere os princípios 

legais da violação à propriedade privada. 

Assim, a expansão de Uberlândia realizada através dessa nova modulação 

espacial e simbólica eclode com a crescente chegada dessas variadas populações de 

migrantes e também pelos deslocamentos internos, gerando diferentes visões e tensões 

na maneira de governar a cidade. A combinação dos deslocamentos internos 

mencionados com a intensificação dos dois fluxos migracionais: 1) dos migrantes 

pobres sujeitados como “classes perigosas” que promovem a cultura da invasão de terra, 

2) dos migrantes profissionais liberais - pobres, classe média ou ricos - absorvidos 

harmonicamente na cosmopolita classe alta e média da cidade; acarretaram 

transformações estruturais nas formas dessas populações se relacionarem e conviverem, 

sobretudo no que tange a questão da segurança pública de patrimônio privado.  

Assim, abre-se uma nova possibilidade de entender a cidade através das 

multifacetadas gestões dos dispositivos da segurança pública. Querendo compreender 

essa nova dinâmica a pesquisa tem como ponto de partida identificar alguns tipos de 

governos agenciadores de dispositivos de seguranças e suas práticas sociais 

capilarizadas nas vivencias cotidianas realizadas por esses diferentes habitantes. 

Ressalta-se que as observações sobre os tipos múltiplos de governamentalidades 

não são baseadas apenas nas normas da estatização da sociedade e dos saberes vigentes 

da elite. Por arte de governar entende-se pensar a cidade como uma nova linha de força 

que se desenvolve no Ocidente – os dispositivos de segurança – e, nesse sentido, 

governar tais dispositivos não se restringe apenas as esferas consagradas institucionais 

do estado e do mercado:  

 

Por esta palavra “governamentalidade”, entendo o conjunto constituído pelas 
instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que 

permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de 

poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a 

economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de 

segurança. Em segundo lugar, por “governamentalidade” entendo a tendência, 

a linha de força que, em todo o Ocidente não parou de conduzir, e desde há 

muito, para a preeminência desse tipo de poder que chamamos de governo 



sobre todos os outros – soberania e disciplina – e que trouxe por um lado, o 

desenvolvimento de toda uma série de aparelhos de governo [e, por outro lado], 

o desenvolvimento de uma série de saberes (Foucault, 2008: 143 e 144). 

 

Nesse caminho, estimula-se realizar uma etnografia na cidade através da 

observação relacional entre as tensões e incidências de grupos que ocupam essas 

esferas de governo consagradas e regiões irregulares governadas por técnicas de 

normalização alternativas ou técnicas de normalização capilarizadas das esferas 

normativas consagradas, utilizadas por diferentes parcelas da população com fins bem 

diversificados e heterogêneos, ou até mesmo, semelhantes às elites. 

Nesse aspecto, a pesquisa tem como objetivo relacionar a emergência do 

planejamento urbano da elite política-imobiliária da cidade com a construção de 

conjuntos habitacionais regulares e irregulares e, ainda, ocupações coletivas que 

culminaram nas: favelas – assentamentos urbanos – bairros irregulares. Recebendo 

grandes contingentes e fluxos populacionais que de formas coletivas e, muitas vezes, 

amparadas por agentes ligados aos movimentos sociais, esses territórios abrigam de 

forma precária grande parte de pessoas que tentam consolidar sua vida na cidade. 

Estimando-se que boa parcela da população conseguiu local de moradia oriunda dessas 

ocupações coletivas irregulares e que essas ações não são incipientes e nem residuais, 

vale ressaltar que todas essas artes de governar criam múltiplas forças de governo que 

não se restringem nem as esferas racionais-legais, muito menos nas esferas consagradas 

do mercado e do político institucional.  

Mesmo os conjuntos habitacionais regularizados e planejados pelo estado, 

diferente do setor sul, quase nenhuma dessas periferias pobres não continham 

infraestrutura básica e muitas foram construídas em meio às irregularidades de agências 

legais responsáveis pelo seu planejamento urbano. Nesse contexto, destacam-se grandes 

áreas populacionais regularizadas por longos rituais jurídicos como o conjunto 

habitacional Santa Mônica Dois e Jardim Canaã, ou pequenos conjuntos como o bairro 

Alvorada, que quando foram inicialmente habitados não continham nenhuma 

infraestrutura básica compromissada pelos contratos jurídicos.  

Sem dúvida, essas eram e ainda são as localidades com habitações que se 

tornaram os grandes centros condensadores de migrantes, além de receber os 

contingentes de famílias pobres da cidade. Mesmo com populosos bairros de classe 

média densamente habitados, o que se quer dizer é que os bairros periféricos pobres da 



cidade – conjunto habitacionais e ocupações urbanas - eram e ainda são os maiores 

recebedores dos fluxos populacionais por residência. Nas pequenas casas embriões e 

nos barracos dessas localidades famílias habitavam e ainda habitam o pequeno espaço 

residencial geralmente de dois cômodos com dezenas de pessoas: tios, sobrinhos, netos, 

avós, irmãos, agregados...  

Nessa conjuntura, poderíamos dizer que em Uberlândia uma múltipla economia 

geral dos poderes está consolidando variadas artes de governar as suas populações? 

Quais são os formatos que essas artes de governar se configuram nessas variadas 

gestões dos dispositivos de segurança? A relação da atual população com o nervoso 

espírito de metrópole reconfigurou várias formas de governos e saberes que podemos 

efetivamente falar de uma sociedade que busca o planejamento focando principalmente 

em tais dispositivos?  

Todo sistema legal se relaciona a um sistema de normas. Mas creio que a 

relação entre lei e a norma indica efetivamente que há, intrinsecamente a todo o 

imperativo da lei, algo que poderíamos chamar de normatividade intrínseca à 

lei, fundadora talvez da lei, não pode de maneira nenhuma ser confundida com 

o que tentamos identificar aqui sob o nome de procedimentos, processos, 

técnicas de normalização. Diria até, ao contrário, que, se é verdade que a lei se 

refere a uma norma, a lei tem, portanto por papel e função – é a própria 

operação da lei – codificar uma norma, efetuar em relação à norma uma 

codificação, ao passo que o problema que procuro identificar é mostrar como, a 

partir e abaixo, nas margens e até mesmo na contramão de um sistema da lei se 

desenvolvem técnicas de normalização (Foucault, 2008:74). 

 

Assim como ressalta Agamben refletindo sobre o conceito de dispositivo de 

Foucault, poderíamos entender os dispositivos de segurança como uma estratégia que 

em certo momento histórico teve como função primordial, mesmo que não 

intencionalmente, responder a uma dada urgência modelada pela organização da 

segurança da população nas cidades. Dessa forma, o dispositivo: 

 

É composto por um conjunto heterogêneo que implica discursos, estruturas 
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas, em 

resumo: tanto o dito como o não dito, eis o elemento do dispositivo, eis os 

elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se estabelece entre estes 

elementos [...]. Disse que o dispositivo tem natureza essencialmente 

estratégica, que se trata, como conseqüência, de uma certa manipulação de 

relações de força, de uma intervenção racional e combinada das relações de 

força, seja para orientá-las em certa direção, seja para bloqueá-las ou para fixá-

las e utilizá-las. O dispositivo está sempre inscrito num jogo de poder e, ao 

mesmo tempo, sempre ligado aos limites do saber, que derivam desse e, na 



mesma medida, condicionam-no. Assim, o dispositivo é: um conjunto de 

estratégias de relações de força que condicionam certos tipos de saber e por ele 

são condicionados (Foucault citado por Agamben, 2008:28). 

 

Importante destacarmos que além dos dispositivos de segurança, os mecanismos 

jurídico-legais e os disciplinares são dispositivos que combinados aos dispositivos de 

segurança também repercutem nas variadas práticas de governos atuais em cidades 

como Uberlândia. 

 

A primeira forma, vocês conhecem, a que consiste em criar uma lei e 

estabelecer uma punição para os que a infringirem, e o sistema do código legal 

com divisão binária entre o permitido e o proibido, e um acoplamento, que é 

precisamente no que consiste o código, o acoplamento entre um tipo de ação 

proibida e um tipo de punição. É portanto o mecanismo legal ou jurídico. O 

segundo mecanismo, a lei enquadrada por mecanismos de vigilância e de 

correção, não voltarei a isso, é evidente o mecanismo disciplinar. É o 
mecanismo disciplinar que vai se caracterizar pelo fato de que dentro do 

sistema binário do código aparece um terceiro personagem, que é o culpado, e 

ao mesmo tempo, fora, além do ato do legislativo que cria a lei e do ato judicial 

que pune o culpado, aparece toda uma série de técnicas adjacentes, policiais, 

médicas, psicológicas, que são do domínio da vigilância, do diagnóstico, da 

eventual transformação dos indivíduos. A terceira forma é a que caracteriza 

não mais o código legal, não mais o mecanismo disciplinar, mas o dispositivo 

de segurança. O dispositivo de segurança que vai, para dizer as coisas de 

maneira absolutamente global, inserir o fenômeno em questão, a saber, o roubo 

numa série de acontecimentos prováveis. Em segundo lugar, a relação do poder 

ante esse fenômeno vão ser inseridas num cálculo que é um cálculo de custo. 

Enfim, ao invés de instaurar uma divisão binária entre o permitido e o proibido, 
vai se fixar de um lado uma média considerada ótima e, depois, estabelecer os 

limites do aceitável, além dos quais as coisas não devem ir (Foucault, 2008: 8 e 

9). 

 

Em síntese, de acordo com a construção teórica do filósofo francês, a pesquisa 

deseja entender como os três modelos não seriam escarnados de forma teleológica na 

vida cotidiana das populações da cidade contemporânea, aparecendo muitas vezes, 

imbricados nas formas de governá-las: 

 

O sistema legal é o funcionamento penal arcaico, aquele que se conhece da 

Idade Média aos séculos XVII-XVIII. O segundo é o que poderíamos chamar 

de moderno, que é implantado a partir do século XVIII; e o terceiro é o 

sistema, digamos, contemporâneo, aquele cuja problemática começou a surgir 

bem cedo, mas que está organizado atualmente em torno das novas formas das 

penalidades: são as técnicas americanas, mas também européias que 
encontramos agora. De fato, caracterizando-se as coisas assim – o arcaico, o 

antigo, o moderno e o contemporâneo – creio que se perde o essencial. Perde-

se o essencial, primeiramente, é claro porque essas modalidades antigas de que 

eu lhes falava implicam, evidentemente, as que se manifestem como mais 

novas. No sistema jurídico-legal aquele que funcionava, em todo o caso aquele 

que dominava até o século XVIII, é absolutamente evidente que o aspecto 

disciplinar estava longe de estar ausente, já que, afinal de contas, quando se 

impunha em um ato, mesmo que e sobretudo esse ato fosse aparentemente de 



pouca importância e de pouca conseqüência, quando se impunha uma punição 

dita exemplar era precisamente porque se pretendia obter um efeito corretivo, 

se não sobre o culpado propriamente – porque se fosse enforcado a correção 

seria pouca para ele – pelo menos sobre o resto da população (Foucault, 2008: 

9 e 10). 

 

 

Com o início do processo de urbanização de Uberlândia, constata-se um forte 

planejamento urbano baseado em dispositivos disciplinares que além de separar a 

população em pobre/rica - periferia/centro, também criavam regiões de diásporas negras 

- como o famoso bairro Patrimônio. Essas separações disciplinares de segregação 

urbana refletiam em algumas avenidas principais do centro da cidade, utilizadas de um 

lado da rua pela elite branca da cidade e do outro lado pelos negros pobres e, até 

mesmo, em um dos fatos antigos mais míticos da cidade: serve ainda hoje como uma 

narrativa que exemplifica o grande grau de disciplinarização e de segregação racial de 

determinados locais da cidade.  

Fato mítico esse foi à proibição da entrada de Péle em um luxuoso clube da 

cidade por ele ser negro. Sendo verdade ou mentira, pouco importa, como comenta 

Rocha (2008) o mito enquanto uma narrativa, é um discurso, uma fala que de alguma 

forma serve para as sociedades espalharem seus modos de enxergarem a vida e nesse 

contexto o fato evocado serve como uma fonte de discurso de separação cujo local 

luxuoso em “tempos atrás” era um espaço de interdito para pessoas negras. 

Passada a primazia dos dispositivos disciplinares na cidade, desse período em 

diante, além do rápido crescimento de condomínios fechados luxuosos e populares, 

houve a emergência e a consolidação de uma série de dispositivos tecnológicos de 

segurança privada dos próprios bairros de periferia. Ao nascerem ricas, com o passar de 

poucos anos as tecnologias de segurança privada são desdobradas em tecnologias de 

segurança mais baratas utilizadas também para atender as populações de baixa renda.  

Assim, a mídia, os agrupamentos polícias, os programas da SEDS – Secretária 

Estadual de Defesa Social, os estudos de searas acadêmicas, os trabalhos preventivos de 

ONGs, professores e população em geral geram diferentes estratégias de ordenar o 

mundo, buscando em comum o objetivo da “alarmante” redução da delinqüência e 

marginalidade na cidade. 

Assim, dispositivos de seguranças específicos geridos tanto pela segurança 

pública municipal e estadual, como de instituições do terceiro setor, ou dos comandos 

de jovens às margens do estado-legal partilham exercícios de governos diferentes e 



conflitantes, possibilitando um jogo de pensamentos tensos sobre as práticas de 

segurança e insegurança das populações dos bairros. 

O número de condomínios fechados para ricos e classe média cresce de forma 

muito acelerada, as casas sem muros de vários bairros se fortificam por completo e 

muitas micro-áreas consideradas favelas se transformam em bairros irregulares. Nessas 

últimas localidades objetiva-se virar bairros regulares e os barracos serem 

transformados em casas embriões ou casas maiores devidamente seguras.  

É importante considerarmos que entre as artes de governar a cidade não houve 

apenas as táticas repressivas das tecnologias dos dispositivos de segurança. Com o 

advento e consolidação da Universidade Federal de Uberlândia de um saber técnico-

científico e artístico-esportivo de estudos e gestões coorporativas de controle das taxas 

médias de criminalidade por índices estatísticos; a atuação de grandes corporações 

empresariais e ONGs que ligam sua marca à responsabilidade social; a consolidação de 

programas e políticas públicas municipais, estaduais e federais; a diversificação de uma 

mídia jornalística com foco na segurança pública, desdobra a analise dos dispositivos de 

segurança também para as práticas preventivas. 

Mesmo não se restringindo a isso, pode-se dizer que atualmente em Uberlândia o 

pensamento sobre a segurança pública recai de forma intensa nos indicadores 

quantitativos e estatísticos, como, por exemplo, no simples ato cotidiano de ter a 

curiosidade de saber qual é o “placar da morte” do final de semana, religiosamente 

anunciada pelo jornalismo policial diário.  

Essas curiosidades das populações, seja rica ou pobre, se desdobram em 

entender: os números e as taxas médias de roubos contra patrimônio nas casas e no 

comércio do bairro; os homicídios da semana; se os roubos, estupros e demais crimes 

aumentaram ou diminuíram. Assim, tornou-se habitual na cidade avaliar a violência e 

criminalidade, não apenas para o crescente número de especialistas e profissionais das 

áreas, mas por vários seguimentos da população uberlandense.  

Por volta de meados da década de 1990, se consolida uma nova modulação 

histórica rompendo com a segregação disciplinar anterior centro-periferia e criando uma 

nova modulação de segregação baseada no governo dos dispositivos de segurança. 

Portanto, esse novo momento histórico dos aumentos das taxas médias de 

criminalidades das cidades grandes urbanas em todo mundo, anunciado por cientistas 

sociais, chega de vez na cidade e a questão da segurança pública torna-se um dos 

problemas centrais.  



Recorrendo ao método etnográfico inicialmente pretende-se alinhar os estudos 

sobre os governos dos dispositivos de segurança com as configurações espaço-

temporais de algumas localidades de Uberlândia. Para reportarmos as dinâmicas 

históricas dos moradores e as formações espaciais das localidades associadas às artes de 

governar os dispositivos de segurança, as categorias conceituais de pedaço (Magnani, 

1984, 2002 e M.&Torres, 2000), micro-áreas e localidades (Alvito e Zaluar, 2001 e 

Elias, 2000), as quais servem de base para representações acerca das diferenças 

espaciais (nem sempre consensuais) existentes dentro dos setores da cidade, fornecem 

bons elementos para se entender como as situações de conflitos e/ou alianças de muitos 

bairros que têm suas habitações iniciadas em determinados locais e que, posteriormente, 

têm de lidar com as diferenças advindas com a formação de novas micro-áreas.  

A característica fundamental das localidades seria o fato de se constituírem em 
“pontos nodais de interação”, onde há “uma rede altamente complexa de 

diversos tipos de relações”. Estas, seriam, sobretudo, laços de parentesco 

bastante próximo, amizades mais significativas, parentela ritual e vizinhança 

(Alvito, 2000: 52). 

 

Ademais, todas as localidades serão divididas em micro-áreas que for sua vez 

serão divididas em múltiplos pedaços, que dependendo dos agentes, grupos ou 

instituições, poderão tornar-se fluídos, aumentados, diminuídos ou, até mesmo, 

replicados.  

Vizinhança num sentido bastante restrito: cada micro-área compõe-se de 

algumas dezenas de casas e famílias. Aqui, sem dúvida, estamos próximos do 

conceito de pedaço, segundo a definição de Magnani (1984): “aquele espaço 

intermediário entre o privado (a casa) e o público, onde se desenvolve uma 

sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços familiares, porém 

mais densa, significativa e estável que as relações formais e individualizadas 
impostas pela sociedade” (Alvito, 2000:62). 

 

Com estes trabalhos, cientistas sociais também acrescentaram questões 

relevantes para os estudos de cidades urbanas, tais como a identificação das instituições 

supra-locais. Estas instituições podem ser de duas formas: 1) as que têm sua esfera 

decisória fora da localidade, mas geralmente, possuem moradores locais entre seus 

membros; e 2) aquelas que não possuem nenhum enraizamento local, mas influenciam 

em decisões políticas no bairro (Alvito, 2001). São as instituições públicas, polícias, 

igrejas, ONGs, partidos políticos, meios de comunicação, escolas, projetos culturais que 



se relacionam nos bairros periféricos de várias maneiras, atribuindo diversos sentidos 

aos seus moradores, de acordo com estratégias diferenciadas de governos. 

Fazendo um exercício de apreender os aspectos afetivos das diferentes pessoas 

envolvidas nessas tramas, a etnografia também terá como base de observação entender 

acerca das subjetividades das populações das localidades e supra-localidades. Alguns 

trabalhos da Escola de Chicago como de Whitte (2001) que inauguram na sociologia 

urbana uma discussão ligada aos fatores de observação etnográfica da cidade com 

histórias de vida também serão incorporados nessa pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referências Bibliográficas 

 

ADORNO, Sérgio; LAMIN, Cristiane. Medo, violência e insegurança. In: LIMA, Renato 

S.; PAULA, Liana de (orgs.) Segurança Pública e violência. O Estado está cumprindo 

seu papel? São Paulo: Contexto, 2006.  

AGAMBEN, GIORGIO. O QUE É CONTEMPORÂNEO? E OUTROS ENSAIOS. CHAPECÓ, SC: 

ARGOS, 2009. 

ALVITO, Marcos. As Cores de Acari: uma favela carioca Rio de Janeiro: Ed.FGV, 

2000. 

_____________ & ZALUAR, Alba. (Org). Um Século de Favela Rio de Janeiro: 

Ed.FGV, 2006. 

BAUMAN, ZIGMUNT. O mal-estar na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1999 

CALDEIRA, Teresa. Cidade de muros. Crime, segregação e cidadania em São Paulo. São 

Paulo: Edusp/Ed. 34, 2000. 

ELIAS, Norbert – Os Estabelecidos e Outsiders: sociologia das relações de poder a 

partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2000. 

FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população. São Paulo, Martins Fontes, 2008. 

Garland, David. A Cultura do Controle: crime e ordem social na sociedade 

contemporânea. Rio de Janeiro: Revan, 2008.  

MAGNANI, José Guilherme C. De perto e de Dentro: notas para uma Antropologia 

Urbana. Revista Brasileira de Ciências Sociais – Vol. 17 número 49, 2002. 

______________ Festa no Pedaço: Cultura Popular e Lazer na Cidade. São Paulo: 

Brasiliense, 1984. 

_______________ e Torres, L.L. (orgs.) Na Metrópole: textos de antropologia urbana. 

São Paulo: Edusp, 2000. 

Misse, Michel (Org.). Acusados e Acusadores: estudos sobre ofensas, acusações e 

incriminações. Rio de Janeiro: Revan, 2008. 



PERALVA, Angelina. Violência e democracia. O paradoxo brasileiro. São Paulo, Paz e 

Terra: 2001. 

ROCHA, EVERARDO. O QUE É MITO? SÃO PAULO: BRASILIENSE, 2008. 

TAVARES DOS SANTOS, José Vicente. Violências e dilemas do controle social nas 

sociedades da “modernidade tardia”. São Paulo em Perspectiva, vol.18, no.1, São 

Paulo, Jan./Mar. 2004. 

Telles, Vera da Silva. A cidade nas fronteiras do legal e ilegal. Belo Horizonte, 

Argvmentvm, 2010. 

WACQUANT Loïc. O lugar da prisão na nova administração da pobreza. Novos Estudos 

– CEBRAP, São Paulo, no.80, Mar. 2008.  

WACQUANT, Loic. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

WHITE, William Foote. Sociedade de Esquina. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2001. 

WIEVIORKA, Michel. Em que mundo viveremos? São Paulo: Perspectiva, 2006. 

 


