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Etnografia urbana

• O estudo da cidade tem sido ao longo da história realizado a partir de duas linhas 
de reflexão contrastantes: uma clássica, que tem tomado a cidade como objeto, 
olhando-a de fora e de longe, outra etnográfica, mais centrada em ‘partes’ ou 
‘fragmentos’ de cidade, que a tem olhado de perto e de dentro.

• Não conceber os thugs como jovens configurados num mundo à parte, isolados 
numa das subzonas de Achada Grande Trás, mas um meio a partir do qual 
pudesse produzir um conhecimento sobre as violências urbanas na cidade da 
Praia.



Duas abordagens etnográficas no contexto urbano

José Magnani

• Família de categorias: cinco categorias “nativas” – pedaço; mancha; trajeto, pórtico; circuito.

• Buscou identificar padrões e regularidades no comportamento das pessoas em diferentes 
contextos urbanos, contrariando as ideias de fragmentação, impessoalidade e atomização da vida 
urbana.

Michel Agier

• Noções intermediárias: região, situação, redes.

• Cidade bis: a cidade produzida pelo antropólogo a partir do ponto de vista das práticas, relações e 
representações dos citadinos que ele próprio observa diretamente e em situação

• Ambas serviram de orientação metodológica desta pesquisa, visto que foi a partir dos contextos 
espaciais, das situações vividas e das relações sociais que procurei compreender as formas de 
apropriação do espaço, as sociabilidades, as representações e os estilos de vida desses jovens



Abordagem epistemológica

Jean-Marc Ela
• Construção ou africanização de uma agenda de pesquisa que se quer endógena 

precisa ter em conta o perigo da sul-americanização intelectual 

• Antropologia do próximo: um tipo de abordagem que já não se trata de examinar 
por encomenda, mas de aprender a conhecer por dentro os povos a que 
pertence

• Aprofundar os estudos urbanos segundo abordagens diversas que apelem à 
história, à sociologia, à antropologia, à demografia, às ciências políticas e 
económicas

• Trata-se de descobrir o surgimento do novo, do inédito e do mal conhecido no 
interior da nossa própria sociedade, onde boa parte das dimensões sócio-
urbanísticas nos são de alguma forma “estranhos” e “inconvenientes”



Pedaço/Ponta

• Um tipo particular de sociabilidade e apropriação do espaço urbano intermediário entre 
a rua e a casa

• Um espaço que se configura como um ponto de referência de um determinado grupo, 
onde não é preciso nenhuma interpelação, na medida em que todos sabem quem são, 
de onde vêm, do que gostam e o que se pode ou não fazer. 

• Em termos espaciais remete a um território claramente demarcado e do ponto de vista 
social, conforma uma rede de relações que se estende sobre esse território

• Se as pontas, enquanto lugares de passagem e de encontro, são frequentados pelos 
chegados do bairro, identifiquei no seu interior os blocks, um recorte socioespacial mais 
restrito, retirado do universo hip-hop, cujo acesso é reservado aos muito próximos. 

• Em termos espaciais um block representava um beco, uma casa abandonada ou uma rua 
nas imediações da casa de um dos elementos do grupo

• Karakas (di beku) – espaços de solidariedade e sociabilidade masculina



Mancha/Zona/Street

• Home studios – embora possuem o efeito pedaço, funcionam como ponto de 
referência para um número mais diversificado de frequentadores, permitindo a 
circulação de jovens de várias procedências, sem estabelecerem laços mais 
estreitos entre eles, estando ligados apenas pelo gosto e vivência do rap. 

• Servem de fronteira entre as pontas e as manchas

• Um lugar de cruzamentos e encontros não previstos. Serve para designar uma 
área contígua do espaço urbano dotada de equipamentos que marcam seus 
limites e viabilizam uma atividade ou prática predominante



Trajeto/Route e Pórticos

• O trajeto surge da necessidade em se categorizar uma forma de uso do espaço 
com um alcance para além do bairro e que permitisse pensar tanto uma 
possibilidade de escolhas no interior das manchas como a abertura dessas 
manchas e pedaços em direção a outros pontos no espaço urbano e, 
consequentemente, a outras lógicas

• As deslocações de um ponto a outro no bairro e na cidade dependem dos 
pórticos, tomados como espaços, marcos ou vazios na paisagem urbana que 
configuram passagens.



Circuito

• Serve para descrever o exercício e as práticas ou ofertas de determinados 
serviços em estabelecimentos, equipamentos e espaços que não mantém entre si 
uma relação de contiguidade espacial, sendo reconhecido em seu conjunto pelos 
usuários habituais

• Permite transcender as dinâmicas dos bairros, privilegiando o trânsito dos 
grupos pela cidade como forma de apreender a criatividade no modo de 
apropriar o espaço público

• Com o termo circuito thug, busquei enaltecer, por um lado, a sociabilidade e não 
tanto as pautas de consumo e estilos de expressão ligadas à questão geracional, 
típico das culturas juvenis e por outro, a permanência das regularidades, em vez 
da fragmentação e do nomadismo, mais enfatizados na perspetiva das chamadas 
tribos urbanas. 



Região

• Remete à Escola de Chicago e a formulação da expressão região moral para descrever as 
áreas naturais de segregação onde prevalece um código moral divergente com base na 
origem, etnia ou organização familiar, com a finalidade de explicar a distribuição espacial 
das populações na cidade e situar espacialmente os comportamentos vistos como 
anómicos 

• É criticado por ter sido construído a partir de uma conceção idealizada do mundo rural, 
opondo o homem civilizado (o citadino) ao homem primitivo

• Ao servir de intermediação entre o bairro – enquanto escala microssocial – e a cidade –
enquanto referência global e inacessível, ela evidencia o sentido das classificações sócio-
espaciais vigentes

• Esta condição socioespacial contribui para o reforço da identidade social do bairro 
através da qual os grupos juvenis constroem uma identidade di-guetu, em oposição a 
uma identidade kopu-leti – efeito de espelho/demarcações territoriais (espaciais e 
simbólicas)



Situação

• Abordagem situacional – antropologia africanista da Escola de Manchester –
para compreender a interação entre os atores urbanos

• Ao rejeitar o determinismo do espaço, liberta o etnógrafo dos constrangimentos 
espaciais, uma vez que não são os limites espaciais que definem a situação, mas 
os da interação

• Permite a identificação do significado partilhado do grupo

• Existência de distintas tipologias de grupos de jovens, divididos basicamente 
entre jovens da ponta – mais voltados a atividades centradas no bairro, incluindo 
a adesão a grupos de delinquência e de crime organizado – e os jovens kopu-leti
di-guetu – apesar de participarem no associativismo comunitário, estão mais 
engajados num modelo competitivo de projeto de ascensão social e em alguns 
casos, de saída do próprio bairro.  



Redes

• Abordagem relacional – confere ao pesquisador uma maior mobilidade e que por isso 
permite apoiar sobre as diferentes situações para ver e seguir as redes sociais que 
operam in situ

• Dois aspetos das redes: ancoragem e desenvolvimento da rede; qualidade da rede

• A ancoragem opera da combinação individual e estrutural, visto que cada indivíduo 
possui uma determinada posição na rede, conforme o seu estatuto e as redes 
diferenciam-se mais ou menos segundo a natureza da relação social que está na base da 
sua existência

• A vitalidade de uma rede depende da qualidade da funcionalidade de um conjunto de 
teias formadas por critérios de cooperação que vão desde os laços de parentesco à 
aproximação por sexo, classe, idade ou local de residência: há uma relação substancial 
entre o tipo de laço social, a função e o conteúdo moral das redes





Circuito thug

• Foram as redes familiares e de afinidade do Bagdad-Lost e culturais dos Wolf
Gang e GPI que permitiram a deslocação pela cidade e a oportunidade de 
observar também de forma mais pormenorizadamente os bairros de Achada 
Santo António, Achadinha e Ponta de Água, bem como vários grupos thugs e do 
gangsta rap da cidade

• A ancoragem estrutural dos Bagdad-Lost corresponde o universo familiar que se 
reforça através das relações de vizinhança ao ponto de se autoidentificarem 
como Wolf Gang

• Igualmente, a instituição escolar (Liceu Domingos Ramos), espaço de socialização 
de uma boa parte de adolescentes de vários bairros da Praia que possibilitaram a 
criação de laços de afinidade, que se estendiam aos rappers que frequentaram 
este Liceu e tinham presença habitual no home studio dos GPI



Unidade de observação e análise

• A combinação das abordagens etnográficas de José Magnani e Michel 
Agier serviram para aprimorar a observação não de um bairro ou 
espaço específico, mas de um coletivo de pequenos grupos que, em 
função da sua própria dinâmica para dentro e fora do bairro, 
conformava uma micrototalidade de nível intermediário que propiciou 
novas formas de compreensão aprofundada do fenómeno urbano 
praiense no seu conjunto.           



Obrigado!


