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ENTRE LATIFÚNDIOS E FAVELAS: O BRASIL URBANO 

NO PENSAMENTO DE ANTHONY LEEDS

Resumo

Neste artigo pretendemos analisar a contribuição de An-

thony Leeds em seus trabalhos realizados no Brasil. Esta-

belecemos, com esse propósito, elementos de comparação 

entre a tese de doutoramento sobre a zona do cacau, a pes-

quisa sobre carreiras brasileiras e a análise sobre favelas. O 

estudo de sua obra permite ampliar a compreensão sobre 

as ciências sociais produzidas por antropólogos norte-ame-

ricanos sobre o Brasil e a América Latina durante as déca-

das de 1950 a 1970, destacando perspectivas críticas ao 

pensamento hegemônico norte-americano orientado por 

teorias como a da modernização. Argumentamos que o 

estudo das favelas do Rio de Janeiro permitiu um maior 

refinamento dos argumentos de Leeds sobre a organização 

social no Brasil. Mais que localidades onde residiam pobres 

urbanos, elas foram vistas por ele como estruturas dinâmi-

cas de circulação de pessoas e capitais, expressando as 

estratégias dos trabalhadores urbanos para lidar com as 

contradições de uma sociedade que vivia um acelerado 

processo de urbanização.

BETWEEN ESTATES AND FAVELAS: URBAN BRAZIL 

IN THE THOUGHT OF ANTHONY LEEDS

Abstract

In this article we analyse the contribution by Anthony 

Leeds through is research undertaken in Brazil. This aim in 

mind, we set out the elements for a comparison between 

his doctoral thesis on the cacao zone, his research on Bra-

zilian careers and his analysis of favelas. The study of his 

work enables us to broaden our understanding of the social 

science produced by US anthropologists on Brazil and Latin 

America from the 1950s to the 1970s, highlighting perspec-

tives critical of the US hegemonic thought geared towards 

theories like modernization. We argue that the study of Rio 

de Janeiro’s favelas allowed a greater refinement of Leeds’s 

arguments on social organization in Brazil. More than lo-

calities where the urban poor resided, they were seen by 

him as dynamic structures involving an intense circulation 

of people and capital, expressing the strategies developed 

by urban workers to deal with the contradictions of a soci-

ety undergoing a rapid process of urbanization.
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