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Proposta
Este curso debruça-se sobre a relação entre linguagem, estética e política, tendo como cenário
privilegiado as terras baixas da América do Sul.
Seu ponto de partida é a reflexão de Pierre Clastres sobre a “filosofia da chefia
indígena”, o papel preponderante da palavra do chefe e a ideia de “sociedades contra o
Estado”. Como notou recentemente Hélène Clastres, o problema da linguagem perpassa toda
a antropologia política deste autor: se ele toma as falas de chefe como ponto de partida para
suas reflexões, é no estudo aprofundado do povo Guarani Mbya que poderá aproximar-se
mais intensamente do que seria uma teoria indígena da palavra e seus corolários metafísicos e
políticos. Antes de passar à etnografia das terras baixas da América do Sul, o curso realizará
um breve desvio pela Grécia Antiga, pautando-se na comparação proposta por Pierre Clastres
– a respeito da relação entre palavra, metafísica e política – entre os Guarani e os gregos.
Focando-se na literatura recente sobre os povos das terras baixas sul-americanas, o
curso enveredará por três caminhos: 1) compreender teorias ameríndias da linguagem,
inserindo-as numa ética e numa estética; 2) compreender de que modo a linguagem constitui
o que podemos chamar de “diplomacias cosmopolíticas” (mediações entre agentes e mundos
diversos), o que implica uma atenção especial às “artes do diálogo” que apontam a imagem de
uma “política sem centro”; 3) compreender de que maneira essas “diplomacias
cosmopolíticas” combinam a linguagem articulada e o que está fora dela; por exemplo, gestos,
sons, imagens, objetos etc. Este mergulho etnográfico permite desdobrar e ir além dos insights
de Clastres sobre a relação entre linguagem e política na terras baixas e, assim, repensar os
significados de uma ideia como a de “sociedade contra o Estado”.

Conteúdo
1. Linguagem e política em Pierre Clastres
1.1. A filosofia da chefia indígena e a sociedade contra o Estado
1.2. Fala de chefe e fala profética
1.3. Metafísica da palavra entre os Guarani
2. Desvio pela Grécia Antiga

2.1. Mythos e logos, palavra monárquica e palavra da pólis
2.2. O problema da retórica
3. Estética, palavra e pessoa
3.1. Estética da produção e ética da palavra
3.2. Palavra, pessoa, força
4. Diplomacias cosmopolíticas – uma política sem centro
4.1. Ritual, linguagem e política
4.2. Diálogos cerimoniais
4.3. Falas de chefe: diálogo ou monólogo?
5. Além da linguagem
5.1. Palavra, gesto, música, imagem
5.2. Regimes de signos e as cosmopolíticas ameríndias

* Avaliação: Ensaio final sobre o tema do curso + Seminário em aula (opcional)

* O curso consistirá em leituras obrigatórias e complementares. Algumas destas leituras
serão em inglês, devido à ausência de traduções.

* O presente programa pode sofrer alterações e edições. Na primeira semana de aula será
entregue um cronograma completo.
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