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Resumo:
Esse artigo tem como objetivo a análise das contribuições 
de uma abordagem intelectual, denominada socioantro-
pologia do desenvolvimento, para a análise de situações 
(Programas, projetos, ações) de desenvolvimento. O texto 
articula dois níveis de reflexão. Inicialmente, a ênfase se 
dará sobre a trajetória recente dos estudos sobre processos 
de desenvolvimento, que, partindo de uma crítica à antro-
pologia para o desenvolvimento enunciam o surgimento de 
novas abordagens. Em um segundo momento, o foco será 
direcionado para a discussão da socioantropologia do de-
senvolvimento, destacando a metodologia dessa proposta 
de investigação, analisando seus pontos fortes e frágeis. 
Apesar das fragilidades identificadas consideramos que 
o balanço da proposta da socioantropologia do desenvol-
vimento é amplamente favorável, principalmente o que 
concerne ao propósito dessa corrente em estabelecer uma 
base consistente aos estudos sobre os processos de desen-
volvimento, conferindo a esse campo de investigação um es-
tatuto teórico respeitável, em consonância com as questões 
presentes no debate contemporâneo das Ciências Sociais.

Abstract:
This paper aims to analyze the contribution of the ap-
proach of the socioanthropology of development to the 
investigation of development situations, such as programs, 
projects, and actions.  It combines two levels of consider-
ation. The first level emphasizes the recent path of studies 
on developmental processes, from which new approaches 
emerge. The second level considers the discussion of the 
socioanthropology of development, highlighting its meth-
odology and taking stock of its strong and weak points. 
Despite some fragilities, the approach of the socioan-
thropology of development is seen as broadly favourable, 
mainly concerning its goal of providing a solid basis for the 
studies on the developmental processes, which can bestow 
on this research field a respectable theoretical status.
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