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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 três partes. Na primeira, faremos uma leitura de três obras clássicas da disciplina 

que tratam da temática do curso. Na segunda parte, abordaremos estudos mais recentes, com diversas abordagens, 

que refletem sobre as dinâmicas de poder e territorialidade, problematizando a ideia de agência. Na terceira parte, o 

curso visa refletir criticamente sobre o papel do Estado como regulador de normas entre pessoas e territórios, 

abordando também questões relacionadas à globalização, identidade e diferença. 

Formas de avaliação:  

I - Avaliação escrita em sala de aula ao final do Tópico I (20 pontos)
1
. 

II - Trabalho escrito dirigido referente ao Tópico II (20 pontos)
2
. 

III – Uma resenha sobre textos da Unidade III (20 pontos)
3
. 

IV - Trabalho Final baseado em pesquisa de campo (40)
4
. 

 

Cronograma do curso 

07/03 – Apresentação do programa da disciplina e da dinâmica das aulas 

 

Tópico I – O poder sob perspectiva etnográfica clássica 

12/03 e 14/03 – Etnografia de sistemas políticos africanos: estrutural-funcionalismo 

FORTES, Meyer e EVANS-PRITCHARD, E.E. Sistemas Políticos Africanos. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian. 1981. [“Introdução”: 1-23] / EVANS-PRITCHARD, E.E. Os Nuer: uma descrição do modo de 

subsistência e das instituições políticas de um povo nilota. 1978, São Paulo: Perspectiva. [“Introdução” e “O 

Sistema Político”: 5-22 e 151-200]. 

 
19/03 e 21/03 - Etnografia de sistemas políticos africanos: crítica (de dentro) ao estrutural-funcionalismo 

LEACH, E. Sistemas Políticos da Alta Birmânia. São Paulo: Edusp. 1996. [“Introdução”, “O plano de fundo 

ecológico da sociedade Kachin” e “Conclusão”: 65-93 e 321-333]. 

 

26/03 – 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]. 

 

28/03 – Recesso Escolar 

 

02/04 – Avaliação em sala de aula 

                                                           
1
 A avaliação será com consulta, no dia 28/03. 

2
 Serão apresentadas duas ou três questões na última aula do tópico que devem ser respondidas em uma semana (data 

da entrega:16/05). 
3
 Cada resenha consiste na análise crítica de dois ou mais textos discutidos na disciplina, com ênfase no tópico III, a 

partir de um ponto específico ou geral de discussão.  
4
 O trabalho final terá como base uma pequena pesquisa de campo. A etnografia deve incluir informações sobre o 

recorte do grupo estudado, como e quando realizou sua observação (a metodologia), e contar com uma discussão dos 

conceitos utilizados a partir da bibliografia do curso. 
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04/04 – Semana da Antropologia 

 

Tópico II – Desdobramentos e novas abordagens  

Ênfase na ação e no poder dos indivíduos 

09/04 - ORTNER, Sherry. “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. 

 

11/04 – Não há substância, há relação 

BARTH, Friedrick. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 

2000. [“Apresentação” (pp. 7-23); “A identidade pathan e sua manutenção” [1969] (pp. 69-93)].  

 

16/04 e 18/04 – Grupos e indivíduos no cotidiano 

FOOTE-WHITE, W.  Sociedade de esquina. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2005 [1943]. [“Anexo A” pp. 283-361; “I. 

Doc e seus rapazes” pp. 27- 73; “IV. A política e a estrutura social” pp. 206-260; “Conclusão” pp. 261-282] 

 

23/04; 25/04 e 30/04 – Grupos e indivíduos no cotidiano 

BECKER, Howard. Os outsiders: estudos de sociologia do desvio. São Paulo, SP: Jorge Zahar, 2008 [1963]. 

[“Outsiders” pp. 15 -30; “A cultura de um grupo desviante: o músico de casa noturna” pp. 89-110; 

“Empreendedores morais” pp. 153 – 168; “A teoria da rotulação reconsiderada” pp. 179-207] 

 

02/05; 07/05 e 09/05 – 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]. p. [Capítulos 1, 2 , 3 pp. 51-84; 

capítulos 4, 5, 6 e 7 pp.85- 133; “Introdução” pp. 19-50]. 

 

Tópico III – Poder e territorialidade em múltiplas escalas e perspectivas 

 

14/05 – O indigenismo sob uma perspectiva diacrônica 

PACHECO DE OLIVEIRA, J. Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial, territorialização e fluxos 

culturais. Mana 4(1):47-77, 1998. 

 

16/05 e 21/05 – 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. 

 

[16/05 – Entrega do trabalho dirigido do tópico II (30 pontos)] 

 

23/05 (Professora estará em evento científico) – Identidade e globalização 

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. OBS: A 

docente estará em evento científico. 

 

28/05 – Identidade e globalização 

HANNERZ, Ulf. “Fluxos, fronteiras, híbridos: palavras-chave da antropologia transnacional”. Mana, estudo de 

antropologia social. Vol. 3, N. 1, 1997. 

 

[30/05 – Corpus Christi] 

 

04/06 e 06/05 – Indigenização do mundo 

SAHLINS, Marshall. O “pessimismo sentimental” e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um “objeto” 

em via de extinção (Parte I e II). Mana, v. 3, n. 1, 1997, p. 41-73. Mana, v. 3, n. 2, 1997, p. 103-150. 

 

11/06 - ORTNER, Sherry. “Uma atualização da teoria da Prática”. In M. P. Grossi, C. Eckert e P. H. Fry (orgs) 

Conferências e Diálogos: saberes e práticas antropológicas, Blumenau, Nova Letra, 2007. 

 

13/06 - Apresentação dos Trabalhos Finais baseados em pesquisa de campo 

18/06 – Apresentação dos Trabalhos Finais baseados em pesquisa de campo 

20/06 – Apresentação dos Trabalhos Finais baseados em pesquisa de campo. Avaliação e encerramento do curso. 

 

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


