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Esta disciplina, tradicionalmente um curso de métodos,
transformou-se, por decisão do Departamento de Antropologia, em
uma "discussão sobre a antropologia na sociedade moderna,
focalizando a noção de 'sociedade moderna' e 'os desafios da
antropologia no enfrentamento de suas questões'".

A estratégia do curso será analiticamente dividida em três partes
que denominaremos epistemológica, metodológica e pragmática, o
que significa definir:
1. o que é a sociedade moderna;
2. como a antropologia pode produzir conhecimento sobre ela e,
finalmente,
3. para que e/ou para quem produzir tal conhecimento.

O programa do curso não poderá evitar configurar um percurso
pensado a partir de e para as sociedades da região, ou seja, de forma
genérica, os países latino-americanos.

O procedimento de trabalho será: aulas expositivas durante a
primeira, segunda e terceira partes do programa e seminários dos
alunos durante quatro encontros, entre a nona e a décima-segunda
semanas do semestre.

Bibliografia
(A bibliografia aqui listada é simplesmente um roteiro indicativo.
Bibliografia suplementar será indicada durante o curso. A bibliografia
da última parte do programa (pragmática e antropologia) será indicada
oportunamente.
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(Entre a nona e a décima segunda aulas: seminários de alunos sobre
monografias da antropologia urbana produzidas por autores brasileiros
sobre o Brasil).


