PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
QUINTA DA BOA VISTA S/N. SÃO CRISTÓVÃO. CEP 20940-040
RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL
Tel.: 55 (21) 2568-9642 - fax 55 (21) 2254.6695
www://ppgasmuseu.etc.br
e-mail: ppgasmn@gmail.com

Curso: MNA-719/819 – Seminário de Mestrado e Doutorado em Antropologia Social
ou
MNA-750/850 – Tópicos em Antropologia Social (AS)
Professor: Moacir Palmeira
Nº de Créditos: 03, 45 horas
Período: 1º Semestre de 1990
Horário: 2ª Feira, 14:00 – 17:00 horas.
Local: Sala de Aula do PPGAS

Em curso anterior (Patronagem e Política) discutimos alguns textos considerados
“clássicos” sobre patronagem e clientelismo e exploramos alguns tópicos relevantes para o
entendimento das relações sociais pensadas, usualmente, através daqueles conceitos. Resultou
daquele curso um conjunto de trabalho originais, explorando materiais empíricos bastante
diversificados. O objetivo do seminário “Patronagem e Política II” é discutir, em
profundidade, tais trabalhos, estimulando sua transformação em artigos para posterior
publicação.

1ª sessão: Apresentação do Curso

2ª e 3ª sessões: (Em conjunto com o curso MNA-711/811 Antropologia Política ou MNA735-835 Teoria Sociológica I e III, da Profª Lygia Sigaud – Exposições dos
professores visitantes Elisabeth Claverie e Luc Boltanski.

4ª sessão: GRYNSZPAN, Mário – “Tenório Cavalcanti: violência, patronagem e político,
30pp.

5ª sessão: CANIELLO, Márcio – “Patronagem e rivalidade: observações iniciais sobre
processos de rotulação étnica numa cidade do interior”, 55pp.
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6ª sessão: TORRESAN, Ângela M. S. – “Coronéis, patrões e políticos: exercícios a respeito
do livro Coronel, Coronéis, de Marcos Vinícius Vilaça e Roberto C. de
Albuquerque, 50pp.

7ª sessão: KUZ, Carlos – “Amigos y votos: relaciones de clientelismo político en Noroeste
Entrernismo”, 20pp.

8ª sessão: HEREDIA, Beatriz e PALMEIRA, Moacir – “O tempo da política: voto e facções
em áreas rurais”, 12pp.

9ª sessão: VALLE, Carlos G. O. – “Um exercício de patronagem e política: rupturas, alianças
e riscos”, 36pp.

10ª sessão: SOAREZ, Elena – “Duas possibilidades de mediação em comunidades rurais no
Estado do Rio de Janeiro: um estudo de caso”, 22pp.

11ª sessão: SPRANDEL, Márcia Anita – “Igreja e mediação em situações de conflito pela
posse da Terra no Médio Meorim Maranhense”, 67pp.

12ª sessão: IGLESIAS, Marcelo Piedrafita – “Patrões e seringueiros: relações econômicas,
sociais e de poder no ‘interior’ do seringal (uma leitura de 5 entrevistas
realizadas em 1976 em distintos seringais localizados nos rios Tarauacá e
Envira, afluente da Marge direito do alto rio Juruá, Acre), 69pp.

13ª sessão: GUEBEL, Claudia F. – “Los estatutos dicen pero otra cosa es la realidad: el caso
de la cooperativa de pescadores de Victoria, Entre Rios” 28pp.

14ª sessão: BEZERRA, Marcos O. – “As alianças diádicas e a corrupção: um exercício de
leitura dos casos Capemi e Seplan” 51pp.

15ª sessão: NEIBURG, Federico G. – “Entre Perón y el patrón: reflexiones sobre los alcances
de una homología”, 50pp.
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