
Disciplina: HS134 - Antropologia do Estado - 2º semestre de 2018 
 
Horário: quintas-feiras, das 13h30 às 17h30 
 
Professora: Ciméa B. Bevilaqua 
 
Apresentação/objetivos: 
   
A proposta da disciplina é discutir perspectivas teóricas e contribuições etnográficas 
recentes voltadas a instituições estatais, seus agentes e suas práticas no Brasil. Entre 
outros aspectos, trata-se de refletir sobre a produção cotidiana de normas, técnicas e 
procedimentos burocráticos; processos de elaboração e implementação de políticas 
públicas; definições práticas do legal e do ilegal; dinâmicas de criação, promoção e/ou 
cerceamento de direitos; tensões e impulsos de diferenciação interna em e entre 
instâncias estatais, assim como movimentos concomitantes de unificação. Trata-se de 
apreender aspectos organizacionais, normativos e operacionais das dinâmicas cotidianas 
de instâncias governamentais, suas temporalidades e espacialidades, técnicas e 
procedimentos, assim como limites e relações entre o estatal e o não-estatal. 
 
Programa: 
 
1. A problematização antropológica do Estado: algumas referências introdutórias 
2. Etnografias do/no Estado: experiências e desafios 
3. Práticas burocráticas, documentação e identificação 
4. Produzindo instituições estatais, seus agentes e suas formas de ação 
5. Relações políticas e práticas administrativas 
6. Diferenças para o Estado, diferenças no Estado 
 
 
Bibliografia: ver programação de aulas 
 
 
Procedimentos didáticos: aulas expositivas, leitura e discussão de textos, seminários. 
 
 
Avaliação: Leituras e participação em aula (1 ponto) + 1 seminário (3 pontos) + 2 
trabalhos escritos (3 pontos cada – um trabalho sobre seu próprio seminário e o outro 
sobre outro bloco temático do programa). 
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Disciplina: HS134 - Antropologia do Estado - 2º semestre de 2018 
Programação de aulas 
 
Aula 1 
Apresentação e discussão do programa. 
 
1. A problematização antropológica do Estado: algumas referências introdutórias 
 
Aula 2  
LEIRNER, Piero C. 2014. “O campo do ‘centro’, na ‘periferia’ da Antropologia”. 
Revista de Antropologia 57(1): 85-118. 
 
SCHAVELZON, Salvador. 2010. “Antropología del Estado, su lugar, algunas 
problemáticas”. Publicar en Antropología y Ciencias Sociales IX: 75-100. Colegio de 
Graduados de La República Argentina. Disponível em: 
http://www.cga.org.ar/revista_publicar_en_antropologia_y_ciencias_sociales.php 
 
Complementar: 
SOUZA LIMA, Antônio Carlos; TEIXEIRA, Carla C. 2010. “A Antropologia da 
administração e da governança no Brasil: área temática ou campo de dispersão?”. In 
Carlos B. Martins (coord. geral); Luís Fernando D. Duarte (coord. de área). Horizontes 
das ciências sociais no Brasil: Antropologia. São Paulo: ANPOCS, pp. 51-95. 
 
 
2. Etnografias do/no Estado: experiências e desafios 
 
Aula 3 
SCHUCH, Patrice. 2010. “Antropologia com grupos up, ética e pesquisa”. In P. Schuch, 
M. S. Vieira e R. Peters (orgs.) Experiências, dilemas e deafios do fazer antropológico 
contemporâneo. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, p. 29-48. 
 
BEVILAQUA, Ciméa B. 2003. “Etnografia do estado: algumas questões metodológicas 
e éticas”. Campos 3:51-64. 
 
3. Práticas burocráticas, documentação e identificação 
 
Aula 4  
PINTO, Danilo César Souza. 2016. “De papel a documento: uma reflexão antropológica 
sobre os procedimentos notariais”. Antropolítica 41: 328-356. 
  
FERREIRA, Letícia. 2013. “‘Apenas preencher papel’: re exões sobre registros policiais 
de desaparecimento de pessoa e outros documentos”. Mana 19(1): 39-68. � 
 
Aula 5 
RICHTER, Vitor S. 2012. Seguindo as vias: declaração de nascido vivo, identificação e 
mediação. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: PPGAS/UFRGS. 
Capítulo 1- Introdução (:13-30); Capítulo 2- Tecnologias de identificação (:31-54); 
Capítulo 3 - Dados vitais, documentos e números (:55-90); Capítulo 4 - “Qual vai ser o 
nome?”: documentos, registro civil e pertencimento familiar (:91-126). 
 



 3 

FONSECA, Claudia; GARRIDO, Rodrigo Grazinoli. 2016. “Lixo, restos humanos, e 
genética forense: �o caso de um laboratório de polícia do Rio de Janeiro”. In Carmen Rial 
(org.) O poder do lixo: abordagens antropológicas dos resíduos sólidos. Rio de Janeiro: 
Associação Brasileira de Antropologia, p. 399-420. 
 
 
4. Produzindo instituições estatais, seus agentes e suas formas de ação 
 
Aula 6 
PANTALEON, Jorge. 2004. Entre la carta y el formulario: política y técnica en el 
desarrollo social. Buenos Aires: Antropofagia. (Introducción, p. 15-19; Capítulos 2 e 3, 
p. 37-66). 
 
Aula 7  
SCHUCH, Patrice. 2009. Práticas de justiça: antropologia dos modos de governo da 
infância e juventude no contexto pós-ECA. Porto Alegre: Ed. UFRGS (Cap. 3- A 
inserção em campo e o debate sobre o participar- p. 81-102; Cap. 6- A cultura 
tradicional versus a modernidade legal: a formação do ‘campo de atenção ao adolecente 
infrator pós-ECA’- p. 155-181; e Cap. 9- Os ‘direitos da criança’ na encruzilhada: os 
‘princípios da igualdade versus os princípios da ‘diferença’- p. 249-270. 
 
Aula 8 
CASTRO, Maria Soledad Maroca de. 2012. A integralidade como aposta: etnografia de 
uma política pública no Ministério da Saúde. Tese de doutorado. Brasília: UnB/PPGAS. 
(Introdução – p. 8-33; Cap. 1- Os princípios, as diretrizes e os objetivos da Rede 
Cegonha- p. 34-73; Cap. 4- A operacionalização da Rede Cegonha- p. 216-291; 
Algumas reflexões conclusivas-p. 292-300. 
 
Aula 9 
LUCIANI, Jose A. Kelly. 2012. “Os encontros de saberes”: equívocos entre índios e 
estado em torno das políticas de saúde indígena na Venezuela”. Ilha 11(2): 265-302.  
 
L’ESTOILE, Benoît de. 2015. “A reunião: ferramenta e ritual de governo. Relações 
pessoais e mundo do Estado num assentamento na Zona da Mata de Pernambuco”. 
Antropolítica 39: 248-282. 
(http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica/article/view/3 97/254). 
 
Aula 10  
PEREIRA, Alexandre Barbosa. 2016. “Outros ritmos em escolas da periferia de São 
Paulo”. Educação & Realidade 41(1): 217-237 (http://dx.doi.org/10.1590/2175-
623654713).  
 
MIRANDA, Ana Paula Mendes de; MAIA, Bóris. 2017. “Olhares, xingamentos e 
agressões físicas: a presença e a (in)visibilidade de conflitos referentes às relações de 
gênero em escolas públicas do Rio de Janeiro”. Horizontes Antropológicos 49:177-202. 
 
BAZZO, Juliane. 2017. “A agência da noção de bullying no contexto brasileiro a partir 
da etnografia de uma experiência escolar”. Horizontes Antropológicos 49: 203-231. 
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5. Relações políticas e práticas administrativas 
 
Aula 11  
BEZERRA, Marcos Otávio. 2017. “Corrupção e produção do Estado”. Repocs (Revista 
Pós Ciências Sociais/UFMA) 14(27): 99-129. 
 
BORGES, Antonádia.  2006. “O emprego na política e suas implicações teóricas para 
uma antropologia da política”. Anuário Antropológico/2005. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2006: 91-125. 
 
MACAMO, Elísio. 2014. “Corrupção”. In Livio Sansone e Cláudio Alves Furtado 
(orgs.) Dicionário Crítico das Ciências Sociais dos países de fala oficial portuguesa. 
Salvador: EDUFBA/ABA, p. 59-73. 
 
6. Diferenças para o estado, diferenças no estado 
 
Aula 12 
HARTUNG, Miriam Furtado. 2013. ““Ser E não ser”, eis a questão: relatórios 
antropológicos, categorias nativas e Antropologia”. Revista de Antropologia 56(2): 323-
364. 
 
SEGATO, Rita Laura. 2014. “Que cada povo teça os fios da sua história: o pluralismo 
jurídico em diálogo didático com legisladores”. Direito.UnB 1(1): 65-92. 
 
Aula 13 
ALCÂNTARA NETO, Martiniano Sardeiro. 2007. O Caso Haximu - A construção do 
Crime de Genocídio em um Processo Criminal. Dissertação de Mestrado. Rio de 
Janeiro: PPGAS/Museu Nacional, pp. 18-156. 
-Capítulo 1. O acesso ao processo (:18-38); Capítulo 3. O inquérito policial (:55-88); 
Capítulo 5. A discussão judicial do genocídio (:120-146); Conclusão (:147-156) 
 
Aula 14 
BEVILAQUA, Ciméa B. 2015. “Sobre a vida institucional das normas: �uma reflexão a 
partir dos dez anos do sistema de cotas na UFPR” (Publicado originalmente como: “The 
institutional life of rules and regulations: ten years of affirmative action policies at the 
Federal University of Paraná, Brazil”. Vibrant 12(2): 193-232).  
 
GOLDMAN, Marcio; BANAGGIA, Gabriel. 2017. “A política da má vontade na 
implantação das cotas étnico-raciais”.  Revista de Antropologia 60(1):16-34. 
 
Aula 15 
LOBATO, Tiemi Kayamori. 2018. “Políticas em movimento: instituições, ações de estado e 
servidores públicos indígenas na Secretaria Estadual para os Povos Indígenas do estado do 
Amazonas (SEIND/AM). Horizontes Antropológicos 50: 53-82.  
 
IUBEL, Aline Fonseca. 2015. Transformações políticas e indígenas: movimento e 
prefeitura no alto rio Negro. Tese (Doutorado em Antropologia Social). São Carlos: 
PPGAS/UFSCar. (Prólogo: p. 12-31; Cap. 4: A “gestão indígena”: o que aconteceu na� 
prefeitura?, p. 177-216).  
  


