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O curso objetiva introduzir os alunos no campo da antropologia das/nas sociedades complexas por
meio da discussão de práticas e discuros que se conformam em torno da idéia/ideologia do
desenvolvimento. Idéia-valor fundamental no mundo contemporâneo, as ações empreendidas sob a
égide do desenvolvimento/modernização são responsáveis por parte significativa da dinâmica social
observada em diferentes partes do globo.
Serão então disponibilizadas algumas ferramentas conceituais e metodológicas de destaque na
antropologia e disciplinas afins para compreensão dessa problemática: os conceitos de habitus, campo,
rede social, civilização, figuração, ideologia, entre outros. Nesse contexto, caberá uma discussão a
respeito mesmo da existência de uma antropologia das sociedades complexas como um subcampo
disciplinar distinto.
O curso está estruturado em aulas expositivas e seminários. Os alunos serão avaliados por meio de
duas provas (individuais), um trabalho final (em grupo) e um seminário (em grupo). A menção final
será produto da média aritmética das quatro modalidades de avaliação. Eventualmente serão
solicitadas resenhas dos textos previstos no programa. Ao longo do curso será indicada bibliografia
complementar.
A ausência a mais de 25% das aulas acarretará em reprovação automática do aluno.
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