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Resumo

Palavras-chave

O “subúrbio carioca” possui delimitação territorial bastan-

Ciências sociais;

te consensual na produção acadêmica, que faz referência

etnografia;

a um conjunto de bairros atravessados pelas linhas de trem,

textualidade;

simbolicamente distante do que seria o “centro” da cidade

subúrbio;

e indexado à pobreza, subalternidade e classes populares.

Rio de Janeiro.

No campo das representações, entretanto, os pesquisadores mobilizam uma multiplicidade de olhares e afetos em
torno da categoria, fazendo com que os conteúdos e formas
de suas textualizações se apresentem variados. Este artigo
discute os usos e deslocamentos da noção de subúrbio carioca nas ciências sociais, com foco especial na produção
etnográfica. Sua análise ressalta a elaboração de escritas
alegóricas sobre esse espaço do Rio de Janeiro, que permitem tanto descrever eventos como realizar afirmações culturais ou mesmo ideológicas, constituindo narrativas que
buscam desestabilizar as fronteiras físicas e simbólicas da
cidade.
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Abstract
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The “carioca suburb” has consensual territorial delimita-

Social sciences;

tions in academic works, referring to a set of neighbour-

ethnography;

hoods crossed by train lines, symbolically distant from what

textuality;

would be the “centre” of the city and related to poverty,

suburb;

subalternity and working classes. But in what pertains to

Rio de Janeiro.

representations of the suburb, researchers have advanced a
multiplicity of views and affects, with the result that the
content and form of its textualizations is varied. This article
discusses the uses and displacements of the notion of the
“carioca suburb” in the social sciences, with special focus on
ethnographic studies. This analysis highlights the elaboration of allegorical writings about this space in Rio de Janeiro,
which enable both the description of cultural practices and
senses and give voice to political, ethical and pedagogical
messages of cultural diversity, thereby constituting powerful narratives that seek to destabilize the physical and symbolic boundaries of the city.

