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ANTHONY LEEDS: ANTROPOLOGIA DAS INTERAÇÕES 

ECOLÓGICAS E ESTUDOS URBANOS. 

Resumo

Apresentam-se, juntas, as entrevistas realizadas com dois 

dos principais colaboradores e interlocutores de Anthony 

Leeds – Elizabeth Leeds e Luiz Antonio Machado da Silva. 

Por meio de suas próprias trajetórias e do encontro com o 

antropólogo, as entrevistas se complementam ao abordar a 

formação dos cientistas sociais nos EUA e no Brasil; a atua-

ção das agências internacionais em favelas durante a déca-

da de 1960; o protagonismo de Leeds na conformação do 

trabalho de campo nas cidades brasileiras e da agenda de 

pesquisa da antropologia urbana na América Latina. Ressal-

tam, ainda, sua metodologia de trabalho de caráter coletivo 

e dialógico, caracterizada pela troca de experiências e pela 

horizontalidade das relações de trabalho e sociais, com os 

pares e com os moradores das favelas, bem como a atuali-

dade da sua contribuição ao questionar visões que enfatiza-

vam a pobreza e a vitimização dos moradores, apontando 

suas competências, e o isolamento da questão urbana em 

vez de estudá-la em suas interações e totalidade.

ANTHONY LEEDS: ANTHROPOLOGY OF ECOLOGICAL 

INTERACTIONS AND URBAN STUDIES. 

Abstract

This text presents the interviews conducted with two of An-

thony Leeds’s principal collaborators and interlocutors: 

Elizabeth Leeds and Luiz Antonio Machado da Silva. Through 

their own trajectories and encounters with the anthropolo-

gist, the interviews complement each other by discussing 

the training of social scientists in the United States and Bra-

zil; the work of the international agencies in favelas during 

the 1960s; and Leeds’s leading role in shaping fieldwork in 

Brazilian cities and the research agenda of urban anthropol-

ogy in Latin America. They also foreground his collective and 

dialogical work methodology, characterized by the exchange 

of experiences and by the horizontality of labour and social 

relations with peers and with favela residents. Likewise they 

stress the contemporary relevance of his questioning of 

views that emphasize the poverty and victimhood of favela 

residents, pointing instead to their skills, and that focus on 

the isolation of the urban question, rather than studying the 

topic in terms of its interactions as a whole.
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