
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – UFMG 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA - OFERTA DE DISCIPLINA – 1º SEMESTRE DE 2019 

 
  

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 3001 D Seminário de Estudos Avanç. Em Antrop. Social e Arqueologia 
Andrei 

Isnardis/Eduardo 
Vargas 

4ª-Feira – 14:00 às 18:00 04/60 OB 

SOA 983 3001 
M 
D 

 Tópicos Especiais em Antropologia H1: Antropologia em 
contextos de crises: Ética e Etnografia 

Andrea Zhouri 5ª-Feira – 08:00 às 12:00  04/60 OP 

SOA 983 
 

3001 
M 
D 

Tópicos Especiais em Antropologia H2: Antropologia da morte Karenina Andrade 6ª-Feira – 14:00 às 18:00 04/60 OP 

SOA 983 3001  
Tópicos Especiais em Antropologia H3: Religiões de Matriz 
Africana (Cartografia das Forças e das Formas) 

Edgar Rodrigues 4ª-Feira – 08:00 às 12:00 04/60 OP 

SOA 984 3001 
M 
D 

Tópicos Especiais em Arqueologia H1: Arqueologias Etnográficas Mariana Cabral 3ª-Feira – 08:00 às 12:00 04/60 OP 

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

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

SOA 910 ??? 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) 

José R. Pellini 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: Ética e Etnografia 
 
Problematização do conceito de crise; significados e contextos de crise; 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; ética e etnografia. 
 
SOA 983 – Tópicos Especiais em Antropologia 2: Antropologia da Morte 
 
A análise antropológica das elaborações sociais em torno da morte (e seus rituais) nos permite a compreensão de aspectos fundantes das coletividades 
sobre as quais o etnógrafo debruça sua mirada. 
 
O objetivo deste curso é refletir sobre a morte em diferentes contextos etnográficos, tendo como pano de fundo o debate teórico sobre noções tais como as 
de sociedade e pessoa. 



Tópicos: Da morte romântica à medicalização da morte no ocidente; Teorizando sobre a morte: Mauss e Freud; Leituras etnográficas sobre a morte e o 
morrer; Suicídio, a subversão da morte? 
 
A avaliação será feita com base em dois ensaios escritos. 
 
 
SOA 983 – Tópicos Especiais em Antropologia 3: Religiões de Matriz Africana (Cartografia das Forças e das Formas) 

Ementa: 

O objetivo inicial deste curso é duplo. Em primeiro lugar, trata-se de reler as duas obras clássicas de Roger Bastide ('O Candomblé da Bahia' e 'As religiões 

africanas no Brasil') tomando como referência a maneira como em cada uma delas se organizam as relações entre o que ele denominou de 'princípios do 

corte, da participação e da correspondência', para então, num segundo momento, avaliar a possibilidade de reativar esses 'princípios' a partir da leitura de 

etnografias mais recentes. Veremos que esses 'princípios' não dispõem de uma posição fixa na descrição que Bastide faz das religiões africanas no Brasil, 

cada um deles alternando com os outros a posição de frente e de fundo, de englobante e de englobado, um movimento que parece depender da forma 

religiosa que está sendo descrita, se o candomblé, a umbanda, o batuque, ou mesmo a diversidade que cada um desses nomes, entre tantos outros, 

recobre. Essa alternância provavelmente fornecerá uma pista importante para o que neste curso se tentará caracterizar pela expressão 'cartografia das 

forças', cujo uso será mais bem precisado no decorrer do semestre. O propósito de Bastide era descrever, em suas próprias palavras, a 'organização dos 

canais de participação e passagem entre as forças', e os 'princípios do corte, da participação e da correspondência' parecem compor os agenciamentos, 

notadamente variados, que organizam esses canais e orientam a criação de encontros entre essas diferentes forças. A hipótese que se pretende examinar 

neste curso é a de que a conexão entre esses 'princípios' constitui um agenciamento de natureza simultaneamente estética e política, uma 'cartografia' 

(Deleuze e Guattari), ou uma 'psicotopografia' (Hakim Bey), que supõe a existência de um mundo repleto de comunidades e de corpos feitos de múltiplos 

lados, de seres e de forças que viram, passam e se enredam uns com os outros, expressão de uma cosmologia que, nas suas articulações mais fundamentais, 

neutraliza a emergência do racismo religioso e desloca a intolerância pela afirmação coletiva de um pluralismo radical. 

 

SOA 984 - Tópicos Especiais em Arqueologia 1: Arqueologia Etnográficas 

Ementa: 
A chamada virada etnográfica da arqueologia expôs a disciplina a relações diretas de pesquisa com populações vivas nos mais diversos contextos, levando a 
debates muito importantes sobre outros modos de conhecer e de existir no mundo. Estas reflexões têm contribuído para desestabilizar as práticas 



convencionais da arqueologia, produzindo transformações nos modos de fazer e pensar arqueologia. Esta disciplina irá discutir a aproximação da 
arqueologia com a etnografia, incitando a reflexões sobre os desdobramentos que outros modos de conhecer podem ter dentro da arqueologia.  
 
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. 
 


