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EMENTA DO CATÁLOGO: Crítica das noções de “sistema urbano”, “meio urbano”, “cultura urbana” 

enquanto constitutivos de um campo teórico específico para tratar do “urbano”. Ênfase à questão da 

organização da vida social e da produção cultural nas cidades brasileiras. 
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Leí, días passados, que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita 

muralla china fue aquel primer Emperador, Shih Huang Ti, que asimismo dispuso que se 

quemaram todos los libros anteriores a él.[Borges, La muralla y los libros, 1950] 

One of the elements wich makes fieldwork challenging is that it is carried out with a 
quite different activity (writing) in mind. And what makes the study which follows in its own 
way equally challenging it that it turns  out in fact to be much more than  a matter of writing- 
up – for the writing only works, as the students discovers, as an imaginative re-creation of 
some of the effects of fieldwork itself (p.1, Strathern, M.: Property, Substance and Effect). 

I. APRESENTAÇÃO 

         Este não é um curso de formação em antropologia urbana.  A sua intenção é discutir  alguns 

dos dilemas da pesquisa  antropológica  tomando a cidade  como noção, como experiência e como 

experimento.  

             Este curso, Antropologia nas cidades, será realizado em formato de workshop, 

combinando atividades  em sala de aula, em bibliotecas, em arquivos, na internet  e  pesquisa de 

campo. 

              A intenção é reunir alunos de graduação e pós-graduação dispostos a discutir textos, 

experimentar instrumentos de pesquisa, empenhar-se em interlocuções teóricas, compartilhar 

dúvidas, experimentos e  responsabilidade pelo curso. 

              Finalmente, a cidade de Campinas é sugerida como um lugar de pesquisa. O que já 

estimula de imediato a  discussão sobre o caráter deste “lugar”,  o que se quer compreender  nele 

e/ou dele,  onde encontrá-lo, e através de que meios . 



              Para isto, as seguintes atividades serão  desenvolvidas:  

1. Leituras problematizando a relação entre lugar, espaço, experiência social e narrativa; 

2. Leituras sobre pesquisa antropológica e sobre a etnografia (inclusive, a sua relação com 

biografia ou com outras “grafias”) 

3. Pesquisas e discussão das experiências de pesquisa.  

4. Discussão dos trabalhos  escritos durante o semestre. 
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