
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – UFMG 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA - OFERTA DE DISCIPLINA – 1º SEMESTRE DE 2018 

 
  

CÓD. SALA CURSO DISCIPLINA PROFESSOR 
DIA DA SEMANA/ 

HORÁRIO 
CRÉD/ 

C.H. 
CLAS. 

SOA 904 3001 M/D Teoria Antropológica Clássica Ana Beatriz 3ª-Feira – 14:00 às 18:00 04/60 OB 

SOA 906 3001 M/D Teoria Arqueológica Luís Symanski 5ª-Feira – 14:00 às 18:00 04/60 OB 

SOA 977 3018 D Seminário de Estudos Avanç. Em Antrop. Social e Arqueologia Andrei Isnardis 3ª-Feira – 14:00 às 18:00 04/60 OB 

SOA 983 3001 
M 
D 

 Tópicos Especiais em Antropologia - Turma H1: Antropologia em 
contextos de crises 

Andrea Zhouri 4ª-Feira – 14:00 às 18:00 04/60 OP 

SOA 983 
 

3018 
M 
D 

Tópicos Especiais em Antropologia - Turma H2: Pessoa, Família e 
Religião 

Leandro de 
Oliveira 

5ª-Feira – 14:00 às 18:00 04/60 OP 

SOA 984 3001 
M 
D 

Tópicos Especiais em Arqueologia – Turma H1: Arqueologia e 
Coletivos Humanos 

Mariana Cabral 3ª-Feira – 08:00 às 12:00 04/60 OP 

SOA984 3001 
M 
D 

Tópicos Especiais em Arqueologia - Turma H2: Arqueologias 
radicais 

Andres Zarankin 6ª-Feira – 14:00 às 18:00 04/60 OP 

SOA 908 3001 M 
Pesquisa Antropológica 1  
(SOMENTE PARA ALUNOS REGULARES DO PROGRAMA) 

Deborah 
Lima/Ruben 

Caixeta  
2ª-Feira – 10:00 às  12:00 02/30 OB 

SOA 910 3042 M 
Pesquisa Arqueológica 1  
(SOMENTE PARA ALUNOS REGULARES DO PROGRAMA) 

Carlos Magno 4ª-Feira – 14:00 ÀS 16:00 02/30 OB 

 
SOA 985 

 
M 
D 

 Estágio Docente  
(SOMENTE PARA ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA) 

Érica Renata 6ª-Feira – 08:00 às 12:00 04/60 OB 

TSE*000  M/D Defesa de Dissertação/Tese  
(Somente para alunos regulares do 
curso que já cumpriram os créditos ) 

 
 

* OBS: Os alunos regulares do Curso que estiverem já concluídos os créditos exigidos, deverão se matricular obrigatoriamente na atividade Elaboração de 
Dissertação/Tese (TSE-000).   
 

OBS: SÓ PODERÃO RECEBER REQUERIMENTO EM DISCIPLINA ISOLADA AS DISCIPLINAS OPTATIVAS - SOA 983 E 984 
(TODAS AS TURMAS) 

 
 

(VEJA EMENTA DAS DISCIPLINAS NA PÁGINA SEGUINTE) 



 
EMENTAS: 
 
SOA 904 – Teoria Antropológica Clássica 
 
Acompanhamento do desenvolvimento histórico da disciplina desde a sua emergência, em fins do século XIX, até a sua consolidação, na primeira metade 
deste século. Mapeamento seletivo da teoria antropológica clássica com destaque para as tradições inglesa, francesa e americana. Serão enfatizadas as 
discussões em torno das categorias mestras do discurso antropológico, do problema da diferença e do método etnográfico. 
 
SOA 906 – Teoria Arqueológica 
 
As diversas correntes teóricas da arqueologia, desde os primórdios da disciplina até a atualidade, conforme sua ligação preferencial com a Antropologia ou 
com a História. Teorias voltadas para a construção de generalizações de caráter "científico" ou para a interpretação contextual das mudanças culturais. 
Estudo das propostas teóricas consagradas ou não que têm por tema a compreensão da natureza específica do material arqueológico e das etapas 
características da pesquisa arqueológica. 

 
SOA 977 - Seminário de Estudos Avançados em Antropologia Social e Arqueologia 
 
Discutir, em nível avançado, dilemas e proposições teóricas contemporâneos relativas às especificidades e às interfaces da antropologia social e da 
arqueologia. Conteúdo variável. 
 
SOA 983 - Tópicos Especiais em Antropologia 1: Antropologia em contextos de crises 
 
Problematização do conceito de crise; significados e contextos de crise; crise vs desastres. Diferenciações entre crise-evento e crise-processo. Abordagens 
antropológicas clássicas e contemporâneas. A 'gente crítica' e políticas de pacificação do dissenso. Governança e harmonia coerciva. Desafios da prática 
antropológica em contextos de crise no Brasil contemporâneo. Perspectiva política vs perspectiva moral. 
 
SOA 983 – Tópicos Especiais em Antropologia 2: Pessoa, Família e Religião 
 
Ementa: O debate sobre noção de pessoa na antropologia. Família e religião como categorias do pensamento antropológico. A construção da pessoa em 
etnografias sobre cultos cristãos e afro-brasileiros. Família, religião e poder: fronteiras e pertencimentos em perspectiva. 
 
Apresentação do Curso: A disciplina abordará debates antropológicos sobre subjetividade e noção de pessoa, com especial atenção ao tema da construção 
de identidades pessoais e coletivas, em intersecção com religião e família/ parentesco. Para tanto, serão tomadas sob exame a genealogia destes temas na 
história da disciplina (considerando sua ancoragem na história do pensamento ocidental) e algumas de suas implicações para a teoria e o fazer etnográfico 
contemporâneos. Críticas teóricas desenvolvidas desde os anos 1970 no campo da Antropologia exerceram forte impacto sobre os estudos de parentesco e 
religião, retomando por distintas vias um mote ensaiado anteriormente por Lévi-Strauss em Le totémisme aujourd'hui: grosso modo, o argumento de que 



objetos e temas da investigação antropológica frequentemente projetam, sobre terceiros, categorias da sociedade e visão de mundo dos antropólogos. 
Estas linhagens de debate convidam os pesquisadores a uma reflexão cuidadosa sobre as implicações epistemológicas e políticas dos aparatos conceituais 
empregados em seus trabalhos. Um desafio colocado por estas críticas diz respeito, justamente, aos limites potenciais envolvidos na aplicação das noções 
de "pessoa", "família" e "religião" como ferramentas analíticas na comparação entre culturas/contextos distintos. Enquanto os estudos sobre 
família/parentesco são inicialmente deslocados através da desconstrução da noção ocidental de "sangue" (que passa a ser tratado como metáfora para o 
vínculo social, e não como referente ou resíduo subjacente a tais e quais construções simbólicas), os estudos sobre pessoa e religião se movem em sentido 
simétrico e inverso (com uma desconstrução da redução iluminista da religião à crença e à esfera do simbólico, e um redirecionamento do foco nos estudos 
sobre "pessoa" em direção à experiência corporal, a formas de agência e mudança, à materialidade, e a um borramento dos limites natureza/cultura e 
orgânico/inorgânico). Articulações entre os três temas sob exame nesta disciplina podem ser identificadas nos debates antropológicos sobre individualismo 
e individuação no Ocidente moderno, que frequentemente vinculam a construção da pessoa a experiências e pertencimentos vivenciados nas esferas da 
família e da religião; conexões semelhantes emergem em estudos etnográficos sobre família e ethos religioso que exploram questões de gênero e 
sexualidade. Em todos estes casos, os efeitos políticos destas articulações vem sendo cada vez mais problematizados na antropologia, notadamente em 
pesquisas que tematizam experiências, fronteiras e pertencimentos identitários. A partir deste enquadramento abrangente, serão examinados: 1) trabalhos 
etnográficos sobre experiência religiosa em congregações cristãs e cultos afro-brasileiros, com especial atenção ao tratamento dado à construção da pessoa 
nestes estudos; 2) o tema das fronteiras e pertencimentos religiosos/ familiares e sua articulação com a noção de pessoa 3) literatura antropológica sobre 
conversão religiosa, poder e agência; 4) conexões entre gênero, família e religião. 
 
SOA 984 - Tópicos Especiais em Arqueologia 1: Arqueologia e Coletivos Humanos 

Na última década, uma série de conversas e trocas entre arqueólogxs e outros coletivos humanos tem ganhado fôlego, ampliando as discussões sobre o 
lugar das pessoas nas nossas práticas e nas nossas produções, levando a arqueologia a refletir sobre as formas como outros grupos podem ser engajados 
nas pesquisas. Esta disciplina visa oferecer um panorama sobre estas discussões, seguindo a chamada "virada etnográfica" da arqueologia e avançando 
sobre as experiências de colaboração ativa de outros grupos, as possibilidades de diálogos com outros sistemas de conhecimento e a decolonização da 
prática arqueológica.  
SOA 984 - Tópicos Especiais em Arqueologia 2: : Arqueologias Radicais 
 
O curso pretende discutir as principais líneas teóricas dentre as Arqueologias consideradas radicais, seus origens, suas problemáticas de estudo e suas 
implicâncias na construção do passado.  
 
TEMAS 
 

Enfoques fenomenológicos, marxistas, simbólicos, Arqueologia Sensorial, Arqueologia e Imaginação, Consciência e Alucinação, Arqueologias 
Contemporâneas, Arqueologia e Narrativas.  
 

SOA 908 - Pesquisa em Antropologia I 

Disciplina destinada à preparação e desenvolvimento de projeto de pesquisa para dissertação. 
 



SOA 910 - Pesquisa em Arqueologia I 

Disciplina destinada à preparação e desenvolvimento de projeto de pesquisa para dissertação. 
 
SOA 985 - Estágio docente 
 
Disciplina dedicada à prática de trabalho voltado para o treinamento dos alunos de Pós-Graduação em diferentes atividades docentes. 




