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Ementa:

O curso tem como proposta  fazer  reflexões  sobre  a problematização do conceito  de
cidade e de pensar os centros urbanos como unidades (objetos) de investigação científica na
antropologia. Para tanto, situaremos, em particular, as discussões sobre as “redes informais” de
relações  sociais.  A  intenção  é  de  refletir  os  possíveis  estilos/identidades  de  vida  a  serem
desenvolvidos nas cidades contemporâneas. 

Objetivos:

O curso será dividido em três unidades. A primeira delas consiste em debater as idéias e
conceitos de  fenômeno urbano. De forma que, refletiremos sobre a elaboração dos conceitos
sobre cidades, territórios e identidades segundo o ponto de vista da antropologia. Para tanto,
partiremos das correntes teóricas e metodológicas desenvolvidas na Escola de Chicago até aos
mais recentes debates desenvolvidos tanto no Brasil como em outros países. 

A segunda unidade terá como propósito principal refletir sobre a questão da cultura e
identidade nos contextos atuais dos centros urbanos. Iremos dar atenção especial aos estudos
produzidos  na  área  de  comportamentos/estilos  de  vida  desviantes.  Finalmente,  a  terceira  e
última unidade do curso irá privilegiar estudos desenvolvidos em antropologia urbana, na última
década,  no  Brasil.  O  objetivo  é  conhecer  trabalhos  acadêmicos  que  tenham  tido,
preferencialmente, como objeto de pesquisa “grupos socialmente periféricos”. 
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