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EMENTA: 

A questão do poder considerada de uma perspectiva antropológica. Sociedades com e sem Estado. Hierarquia e 

segmentariedade. Territorialidades étnicas, nacionais e transnacionais. 

PROGRAMA: 

O presente curso está dividido em cinco partes. Em todas elas, permeia uma discussão identitária, a partir de 

âmbitos diversos e que, de um modo geral, é analisada via uma perspectiva crítica do papel do Estado como 

regulador de normas entre pessoas e territórios. A primeira parte é eminentemente teórica e apresenta um 

panorama histórico de como a Antropologia passou a tomar o poder como objeto de estudo. Na segunda parte, 

faremos uma leitura de três obras clássicas que tratam da temática do curso, duas referentes a sistemas políticos 

africanos, e uma referente a sistemas políticos ameríndios. Ainda aí, faremos a leitura de um livro de Foucault, que 

nos permite compreender como se formou a “sociedade disciplinar”, que pode ser contraposta às sociedades ditas 

primitivas. No terceiro tópico, serão apresentadas abordagens teóricas e metodológicas mais contemporâneas, 

bem como três etnografias mais recentes, que permitem abordar questões de poder e territorialidade. No tópico 

IV, centramos o esforço de leitura em pesquisas e análises que foram realizadas em território brasileiro. Por fim, 

no último tópico, serão abordadas questões relacionadas a globalização, identidade e diferença. 

Formas de avaliação:  
I – Seminários em grupo de textos do programa (20 pontos). 
II – Projeto de pesquisa (20 pontos). 
III – Trabalho Final (40). 
IV – Resenha crítica (20). 

Programa do curso 

(06/02) Aula 1 – Apresentação do programa da disciplina e da dinâmica das aulas 

Tópico I – Introdução: o estudo da política pela Antropologia 

(11/02) – Breve panorama histórico da Antropologia Política 

Verbete de João Pacheco de Oliveira: “Antropologia política”. Dicionário de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, 1986.  

FORTES, Meyer e EVANS-PRITCHARD, E.E. Sistemas Políticos Africanos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
1981. [“Introdução”: 1-23] 

 

(13/02) – Breve panorama histórico da Antropologia Política 

KUSCHNIR, Karina. Antropologia e Política. RBCS 22 (64). Disponível em: 

 http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v22n64/a14v2264.pdf 

mailto:biaviannamendes@gmail.com.%20Para%20envio%20de%20trabalhos:%20professorabiaufmg@gmail.com
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v22n64/a14v2264.pdf


Leitura complementar:  

SWARTZ, Marc; TURNER, Victor & TUDEN, Arthur. Political Anthropology. Chicago: Aldine Publising Company, 1966 
[“Introduction”: 1-41]. 

 

Tópico II – O poder em etnografias clássicas 

(18/02) – Etnografia de sistemas políticos africanos: estrutural-funcionalismo 

ROSA, Frederico D. Os fantasmas de Evans-Pritchard: diálogos da Antropologia com a sua história. Etnográfica, vol. 
15, n. 2, 2011. 
 

(20 e 25/02) – Etnografia de sistemas políticos africanos: crítica (de dentro) ao estrutural-funcionalismo 

LEACH, E. Sistemas Políticos da Alta Birmânia. São Paulo: Edusp. 1996 [1954]. [“Apresentação”, 9-46 / “1. 
Introdução”, 65-80; “4. Hpalang – uma comunidade kachin Gumsa instável”, 125-158, e “10. Conclusão” 273-333]. 

(Amanda) 

 

(27/02) – Etnografia de sistemas políticos ameríndios: estruturalismo  

CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política. São Paulo: Cosac & Naify, 2003 
[1974]. [“A sociedade contra o Estado”, pp. 205-234]. 

(Isaías) 

 

04/03 - Carnaval 

(06 e 11/03) – Jovens migrantes italianos: sociabilidade e fronteiras 

FOOTE-WHYTE, W.  Sociedade de esquina. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2005 [1943]. [ “I. Doc e seus rapazes” pp. 
27- 72; / “IV. A estrutura social do gangsterismo” pp. 129-162; / “Conclusão” pp. 261-282 / “Anexo A” pp. 283-
361]. 

(Vanessa e Shirley) 

 

13/03 – Apresentação das pesquisas de Laboratório de Antropologia  

 

(18/03) – Pós-estruturalismo e poder 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. “VI. O nascimento do hospital” (99-
111), “XI. Genealogia e poder” (167-177), “XII. Soberania e disciplina” (179-191). 

(Ric) 

Leitura complementar:  

FELDMAN-BIANCO, B. (Org.) Antropologia das Sociedades Contemporâneas: métodos. São Paulo, UNESP, 2010. 
Ver, especialmente: FELDMAN-BIANCO, B. “Introdução”; GLUCKMAN, M. “Análise de uma situação social na 

Zululândia moderna”. p. 237-364; VAN VELSEN, J. “A análise situacional e o método de estudo caso detalhado”, 
p.437-468. 

Tópico III – Indivíduos, grupos, poder e identidade 

(20/03) – Não há substância, há relação: o caso dos pathan 

BARTH, Friedrick. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2000 
[1969]. [“Apresentação”, 7-23; “A identidade pathan e sua manutenção”, pp. 69-93].  

(Alessandro) 

  



(25 e 27/03) – Os diferenciais de poder 

ELIAS, Norbert & SCOTSON, John. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma 
pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000 [1965]. [“Introdução” pp. 19-50; / Capítulos 1, 2, 3 
pp. 51-84 / capítulos 4, 5, 6 e 7 pp.85- 133]. 

(Angelina e Pedro) 

 

Dia 28/03: Entrega dos projetos  

(01/04) - ORTNER, Sherry. “Uma atualização da teoria da Prática” e “Poder e projetos: Reflexões sobre a Agência”. 
In M. P. Grossi, C. Eckert e P. H. Fry (orgs) Conferências e Diálogos: saberes e práticas antropológicas, Blumenau, 
Nova Letra, 2007. 

Tópico IV – Poder e territorialidade: perspectivas a partir do Brasil 

(03/04) – Mosaico de alteridades no território brasileiro 

LITTLE, Paul. Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da territorialidade. Série 
Antropologia 322. Brasília 2002. 

(Ana Paula e Caroline) 

 

08 e 10/04 – Docente participará de evento em SP 

14/04: Entrega das resenhas 

(15/04) – Algumas fronteiras do Brasil urbano: vivências do espaço público 

Apresentação de pesquisa realizada pelo grupo “Ocupações”, do projeto Cidade e Alteridade: convivência 
multicultural e justiça urbana (Direito/Fafich/UFMG). Profa. Maria Tereza Dias e seus alunos apresentarão a 
cartografia sócio-jurídica que estão produzindo sobre a Comunidade Dandara. 
 

17/04 – Recesso Escolar 

(22/04) – Algumas fronteiras do Brasil urbano: vivências do espaço público 

TELLES, Vera Silva & HITARA, Daniel Veloso. Cidade e práticas urbanas: nas fronteiras incertas entre o 
ilegal, o informal e o ilícito. Estudos avançados, 21 (61), 2007. Disponível em: 
http://revistas.usp.br/eav/article/view/10274 

(Josenildo) 
 

(24/04) – Algumas fronteiras do Brasil urbano: vivências do espaço público 

SCALCO, Lúcia & MACHADO, Rosana Pinheiro. Os sentidos do real e do falso: o consumo popular em perspectiva 
etnográfica. Revista de Antropologia (USP. Impresso), v. 53, p. 09, 2010. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/ra/article/viewFile/27352/29124 
(Olívia) 
 
(29/04) – Algumas fronteiras do Brasil urbano: vivências do espaço público 

CALDEIRA, Teresa Pires do R. Inscrição e circulação: Novas visibilidades e configurações do espaço público em São 
Paulo. Novos Estudos Cebrap. n. 94, novembro 2012.. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/nec/n94/n94a02.pdf 

 

(01/05) – Recesso Escolar 

(06/05) – Violência e coerção  
FELTRAN, Gabriel de Santis. Crime e castigo na cidade: os repertórios da justiça e a questão do homicídio nas 

periferias de São Paulo. Caderno CRH, 23 (58), p. 59-73, 2010. 
(Cristiano) 

http://revistas.usp.br/eav/article/view/10274
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S0034-77012010000100009&script=sci_arttext
http://www.revistas.usp.br/ra/article/viewFile/27352/29124
http://www.scielo.br/pdf/nec/n94/n94a02.pdf


08/05 – Palestra com pesquisadora sobre pichadores de Belo Horizonte 

13/05 – Violência e coerção 

DIAS, Camila Caldeira Nunes. Estado e PCC em meio às tramas do poder arbitrário nas prisões. Tempo Social, v. 23, 
n. 2, pp. 213-233. Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/ts/v23n2/v23n2a09.pdf 

(Mayara) 
 
Leitura complementar: 
DIAS, Camila Caldeira Nunes. Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consolidação do Primeiro 
Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista. Tese de Doutorado. USP, 2011. 

 

Tópico IV – Poder, objetos e territorialidade: algumas perspectivas globais 

(15/05) – Antropologia, poder e territorialidade  

GUPTA, Akhil e FERGUSON, James. “Mais além da ‘cultura’: espaço, identidade e política da diferença”. In: 
ARANTES, Antonio A. (org.). O espaço da diferença. Campinas, São Paulo: Papirus Editora, 2000. 

  

(20/05) –  Canclini. Diferentes, desiguais e desconectados. Artesanato 

CANCLINI, Nestor Garcia. “Pontos de partida” pp. 12-41; “A produção artesanal como uma necessidade do 

capitalismo” pp. 61-73; “Do mercado à boutique: quando as peças de artesanato emigram” pp. 92-112. In: 

CANCLINI, Nestor Garcia. As Culturas Populares no Capitalismo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983. 

Leitura complementar: 
CANCLINI, Nestor Garcia. Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da interculturalidade. Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ, 2007. 
 

 (22 e 27/05) – Identidade e globalização 

SAHLINS, Marshall David [1997a].  O Pessimismo Sentimental e a  Experiência Etnográfica: por  que a cultura não é 
um “objeto‟  em vias de extinção (Parte I). In. Mana: Estudos de Antropologia Social, v.3, n.1, Abril de 1997, p. 41-
73. 

___________. [1997b]. O Pessimismo Sentimental e a Experiência Etnográfica: por que a cultura não é 
um “objeto” em vias de extinção (Parte II).  In.  Mana: Estudos de Antropologia Social, v.3, n.2, Outubro de 1997, p. 
103-143. 

(Eric e Daniel) 

 

29/05 e 03/06 – Docente estará em congresso 

 04/06: envio dos trabalhos finais por email. 

05/06 – Apresentação dos Trabalhos Finais baseados em pesquisa de campo  

11/06 – Apresentação dos Trabalhos Finais baseados em pesquisa de campo. Avaliação e encerramento do curso. 

Observação: O programa poderá sofrer alterações ao longo do semestre. 

http://www.scielo.br/pdf/ts/v23n2/v23n2a09.pdf

