UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA
OFERTA DE DISCIPLINAS – 1º SEMESTRE DE 2021

QUADRO DE OFERTA 2021/1
OBRIGATÓRIAS
Professor

Disciplina/Turma

CH/Créditos

Vagas

Disciplina

Horário

Érica Renata de Souza

SOA 904/H

60/04 créd.

20

Teoria Antropológica Clássica

4ª | 14:00 - 18:00

José Roberto Pellini

SOA 906/H

60/04 créd.

15

Teoria Arqueológica

6ª | 14:00 - 18:00

Érica Renata de Souza

SOA 908/H

30/02 créd.

25

Pesquisa em Antropologia 1

3ª | 08:00 - 10:00

Mariana P. Cabral

SOA 910/H

30/02 créd.

10

Pesquisa em Arqueologia 1

4ª | 08:00 - 10:00

Sabrina Finamori /
Andrei Isnardis

SOA 977/H

60/04 créd.

15

Seminário de estudos avançados em
Antropologia e Arqueologia

3ª | 14:00 - 18:00

(coordenação)

SOA 985/H

60/04 créd.

30

Estágio Docente
(SOMENTE PARA BOLSISTAS DO PPGAN)

6ª | 08:00-12:00
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QUADRO DE OFERTA 2021/1
OPTATIVAS
Professor/a

Disciplina/Turma

CH/Créd.

Vagas

Maria Jacqueline Rodet
e Fábio de Oliveira

SOA 984/H

60/04 créd.

30

Tópicos Especiais em Arqueologia - Geoarqueologia

2a | 14:00 - 18:00

Ruben Caixeta de Queiroz

SOA 921/H

60/04 créd.

30

Antropologia da Imagem e do Som

6ª | 14:00 - 18:00
5ª | 08:00 - 12:00

Disciplina

Horário

Ana Flávia Moreira Santos

SOA 983/H

60/04 créd.

30

Tópicos Especiais em Antropologia -Escalas, contextos,
trajetórias: a construção da complexidade na apreensão
do fenômeno étnico

Edgar Rodrigues Barbosa
Neto

SOA 983/H2

60/04 créd.

30

Tópicos Especiais em Antropologia - As religiões de matriz
africana no Brasil: etnografia e outras geografias

5ª | 14:00 - 18:00

Magda dos Santos Ribeiro
e Mariana P. Cabral

SOA 983/H3

60/04 créd.

30

Tópicos Especiais em Antropologia - A vida das coisas:
materialidade em antropologia e arqueologia

2ª | 08:00 - 12:00

Luana Campos Akinruli e
Carlos Magno Guimarães

SOA 984/H2

60/04 créd.

30

Tópicos Especiais em Arqueologia - Arqueologia da
Mineração: uma perspectiva interdisciplinar

3ª | 08:00 - 12:00
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EMENTAS DISCIPLINAS OPTATIVAS:
SOA 984/H - Geoarqueologia
Inicialmente trabalharemos o conceito de paisagem e espaço como categorias de análises e suas
relações com a arqueologia. Em seguida, serão apresentados os fundamentos dos diálogos entre a
geociências e a arqueologia. Serão apresentadas noções de solo, estratigrafia, geomorfologia,
relevos, etc., além de métodos de prospecção e escavação arqueológicas, etc. Finalmente, serão
propostos alguns estudos de casos.

SOA 921/H - Antropologia da Imagem e do Som
Os meios audiovisuais como recurso metodológico na pesquisa antropológica: uso da imagem e
do som na pesquisa e como sistema de comunicação intercultural; história do filme etnográfico;
estratégicas de realização fílmica; espaço e tempo na construção fílmica; o domínio do nãoverbal; o tratamento fílmico dos sistemas cosmológicos; principais estratégias de análise da
imagem; a invenção da escrita e outras modalidades de comunicação; antropologia fílmica; olhar
antropológico sobre o cinema de ficção; antropologia do cinema documentário brasileiro; relação
entre cineasta e pessoas filmadas; imagens do povo brasileiro; uso e apropriação da imagem pelas
sociedades indígenas.

SOA 983/H – Escalas, contextos, trajetórias: a construção da complexidade na apreensão do
fenômeno étnico
Partindo do princípio da complexidade do fenômeno étnico, a disciplina buscará discutir, teórica e
metodologicamente, formas de aproximação ao fenômeno que busquem apreender essa
complexidade. Mobilizações e reivindicações étnicas não raro aparecem como "arbitrárias",
quando lidas desde perspectivas apresentadas como chaves explicativas, em termos de lógicas,
contextos e temporalidades únicas. Procurar-se-á discutir abordagens que se atentem à variação
de escalas e às distintas temporalidades constitutivas dos processos históricos e dos contextos
locais em que emergem e ganham expressão demandas coletivas pelo reconhecimento étnico,
desde fluxos econômicos globais, enquadramentos políticos-normativos dados pelo Estado
Nacional, mas operados em escala regional; até as estratégias de ação, as trajetórias e narrativas
familiares e coletivas que, transmitindo valores e memórias compartilhadas, entretecem sentidos
de pertencimento e chamam à ação coletiva.

SOA 983/H2 – As religiões de matriz africana no Brasil: etnografia e outras geografias
A "geografia das religiões africanas no Brasil", tal como pensada por Roger Bastide em seu livro
"As religiões africanas no Brasil", supõe a existência de cinco grandes "áreas culturais", a partir
das quais são descritas as especificidades de cada configuração regional e os respectivos
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movimentos que ocorrem entre elas. O curso tomará parcialmente como referência essas cincos
áreas, mas o seu objetivo é tornar mais complexa e mais difícil essa classificação. A ideia é avaliar
a possibilidade de repensar essa geografia de áreas, de "pontos", como uma "geografia de linhas"
ou como uma "cartografia" (Deleuze e Guattari). Sem jamais perder de vista as variações
regionais, de inequívoca importância, o seu propósito é considerar a hipótese, amplamente
documentada pela etnografia, de que essa geografia compreende uma "cartografia de forças" e
não tanto uma "tipologia de formas". Trata-se, em suma, de pensar diante dos efeitos produzidos
por uma eventual substituição desse "sistema pontual" por um "sistema multilinear" (Deleuze e
Guattari). Interessa finalmente ao curso o que poderia ser caracterizado como as "outras
geografias das religiões de matriz africana", a saber, as geografias tal como concebidas por essas
várias religiões a partir de suas próprias formas de imaginar a terra e o território, as relações
raciais, o movimento e a temporalidade, os encontros e as conexões, as fronteiras e os limites, e
assim por diante. O curso privilegiará a leitura de etnografias.

SOA983/H3 - A vida das coisas: materialidade em antropologia e arqueologia
Diferentes formas de se referir ao mundo material, tal como coisas, objetos, bens, artefatos, etc.
denotam teorias e abordagens distintas, o curso busca explorar essas diferentes abordagens de
modo interdisciplinar, complementar e integrado. Mais do que uma perspectiva histórica dos
estudos da materialidade em antropologia e em arqueologia, o curso pretende percorrer os
principais debates que cruzam tais disciplinas, explorando teorias, etnografias e estudos de caso
em ambas disciplinas.

SOA984/H2 - Arqueologia da Mineração: uma perspectiva interdisciplinar
Ao longo da história da humanidade, a mineração pode ser considerada como uma das principais
atividades econômicas e que foi estratégica nos contextos de colonização. A partir da atividade
minerária, definiram-se relações sociais entre variados agentes históricos, o que esteve
diretamente implicado não somente na configuração social das Colônias, Impérios e EstadosNacionais nos diversos continentes, como também no próprio desenvolvimento do capitalismo.
Interessa nesta disciplina promover reflexões teórico-empíricas interdisciplinares que abordam
análises arqueológicas, antropológicas e históricas associadas à mineração. Para tanto, serão
desenvolvidas reflexões a respeito da história da mineração; suas técnicas; as tensões entre os
agentes e agências envolvidos; os impactos ambientais; interlocuções entre materialidades e
imaterialidades; os vestígios e o patrimônio cultural, dentre outros.
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