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Quadro de Oferta 2019_2 

Optativas  

 

Professor 
Cod.Disciplin

a/Turma 

CH/Créd. 
Disciplina Horário 

SALA 

Aderval Costa SOA 983-H 60/04 créd. 

Tópicos Especiais em Antropologia: 

Territorialidades Tradicionais: Resistências e 

confluências no Brasil Contemporâneo 

5a – 14:00-18:00 3001 

Leandro de Oliveira SOA 983-H2 60/04 créd. 
Tópicos Especiais em Antropologia: Políticas 

sexuais, moralidades e afetos 
2ª - 14:00 - 18:00 3001 

Ana Flávia Moreira SOA 983-H3 60/04 créd. 
Tópicos Especiais em Antropologia: Processos de 
etnogênese, fluxos culturais e dinâmicas 
territoriais  

6ª- 08:00 - 12:00 3001 

Eduardo Vargas SOA 983-H4 60/04 Créd. 
Tópicos Especiais em Antropologia: Zonas críticas, 

zonas de atrito cultural 
5ª – 14:00- 18:00 ?? 

Edgar Barbosa Neto  SOA 983-H5 60/04 créd. 
Tópicos Especiais em Antropologia: Antropologia 

das Revoluções Moleculares 
5ª – 08:00 - 12:00 ??? 

Andres Zarankin/José 

Roberto Pellini  
SOA 984-H 60/04 créd. 

Tópicos Especiais em Arqueologia: Arqueologia e 

Criatividade 
6ª - 14:00 -18:00 ?? 

 

 

ATENÇÃO PARA OS AVISOS ABAIXO: 
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EMENTAS: 

SOA 983 H- Territorialidades Tradicionais: Resistências e confluências no Brasil Contemporâneo  

A disciplina irá problematizar os processos de territorialização em curso no Brasil contemporâneo, 

a partir das categorias território, memória e conhecimento, que concorrem para a emergência de 

novas formas de campesinidade, explicitação de tradicionalidades, processos identitários, luta por 

direitos e políticas de reconhecimento.  Ênfase especial será dada à categoria "povos e 

comunidades tradicionais", entendida como multidimensional, historicamente constituída pelos 

movimentos sociais no campo, pela reconformação ou ampliação do sistema de pensamento 

constituído pelos estudos do campesinato, e no tangenciamento de múltiplos vetores (políticos, 

econômicos, identitários, territoriais e científicos) relativos a desenvolvimentos recentes e 

conflitantes na sociedade brasileira (crise de padrões de relação política, crise da reforma agrária, 

desmonte de políticas e estruturas de governo voltadas à garantia de direitos, expansão da malha 

infraestrutural, expansão do complexo agro-minerário-exportador, dentre outros). Pretende-se 

também atualizar os estudos sobre memória e identidade, ressaltar sistemas de saberes 

consubstanciados em modos de vida tradicionais e pleitos territoriais, bem como apontar para a 

necessidade de considerar a diversidade epistêmica na construção do conhecimento. 

 

SOA 983 H2- Políticas sexuais, moralidades e afetos 

A disciplina, situada no âmbito da linha de pesquisa do PPGAN "Sistemas Simbólicos, Socialidades 

e Gênero", explorará interfaces entre estudos antropológicos que abordaram "políticas sexuais", 

"moralidades" e "emoção", com especial atenção a: 1) articulações entre produção acadêmica 

sobre gênero e sexualidade e os contextos político-culturais que a possibilitam ou ensejam; 2) 

controvérsias sobre o preconceito contra pessoas LGBT e os direitos sexuais desta população; 3) 

discursos conservadores e pânicos morais tematizando família, valores religiosos, gênero e 

sexualidades; 4) nexos entre políticas públicas, movimentos sociais e as margens do Estado; 5) 

modos como discursos emocionais podem, micropoliticamente, reiterar ou contestar 

moralidades, convenções culturais e formas de hierarquização. 

 

SOA 983 H3 - Processos de etnogênese, fluxos culturais e dinâmicas territoriais  

A disciplina partirá de fundamentos clássicos da teoria da etnicidade para discutir, teórica e 

etnograficamente, processos de etnogênese no Brasil contemporâneo, ou seja, processos por 

meio dos quais coletividades politicamente organizadas reivindicam para si uma identidade 

básica, remetida a uma origem comum, reivindicação geralmente articulada ao pleito pelo 

reconhecimento de direitos territoriais. Se privilegiará a leitura e discussão de etnografias e 

pesquisas históricas realizadas no contexto brasileiro, porém em associação com autores (Fredrik 

Barth, Albain Bensa, Amselle, J. Clifford) e contextos diversos. 
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SOA 983 H4 - Zonas críticas, zonas de atrito cultural 

Esta disciplina pretende acompanhar as discussões contemporâneas a respeito de zonas críticas e 

de zonas de atrito cultural. Trata-se de mostrar "como trajetórias globais emergem através de 

histórias específicas de engajamento e encontro", isto é, de "permitir que o irregular e o 

inesperado façam parte de nossas estórias de história global", uma vez que "mesmo os universais 

mais potentes se consolidam à medida que se engajam em histórias particulares" (Anna Tsing). 

Trata-se, além disso, de discutir, no contexto do novo regime climático, as condições de agência e 

de vida na terra revendo as noções de território e de política nesse processo. Efetivamente, a 

disciplina irá se concentrar na leitura dos trabalhos mais recentes de Anna Tsing (Friccions, an 

ethnography of global connection e The mushroom at the end of the world) e de Bruno Latour (Où 

atterrir? Comment s´orienter em politique), estando previstas incursões pelos trabalhos de Mary 

Louise Pratt (Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation), Isabelle Stenters (No tempo das 

catástrofes), David Graeber (Fragments of an anarchist anthropology) e Achille Mbembe 

(Necropolítica), entre outros.  

 

SOA 983 H5 - Antropologia das Revoluções Moleculares  

 A percepção de que algo na situação atual materializa o sintoma de uma obstrução destrutiva, 
uma séria ameaça para um conjunto diverso de práticas e de modos de existência, coexiste, de 
forma só aparentemente paradoxal, com a presença de agenciamentos coletivos variados que 
mostram como ‘novas maneiras de pensar’, ‘novas maneiras de ver e de escutar’ e ‘novas 
maneiras de sentir’ são possibilidades que estão sendo permanentemente criadas e 
experimentadas. Essas possibilidades, aqui nomeadas como ‘revoluções moleculares’ (Félix 
Guattari), estão vinculadas a lugares e práticas singulares, a encontros entre movimentos 
heterogêneos e a processos de subjetivação (modos de constituição de pessoas, de corpos e de 
relações com os outros).  
O objetivo deste curso é mapear algumas dessas novas maneiras de pensar, de sentir, de ver e de 
escutar e as conexões virtualmente existentes entre elas. Trata-se, de modo mais específico, de 
percorrer um conjunto de experiências heterogêneas – encontro de saberes, políticas de inclusão, 
novas práticas de escrita, textos feministas, lutas contra o racismo, criação de coletivos, modos de 
existência comunitários, experiências rituais e espirituais, processos de ocupação e de contra-
colonização, movimentos de resistência – e tentar encontrar em cada uma delas a possibilidade 
de uma aliança para o trabalho permanente que consiste em ‘dar à situação o poder de nos fazer 
pensar’ (Isabelle Stengers).  
O ponto de partida será a leitura dos livros ‘A Feitiçaria Capitalista’ (Isabelle Stengers e Philippe 
Pignarre) e ‘No tempo das catástrofes: resistir à barbárie que se aproxima’ (Isabelle Stengers), à 
qual deverá se seguir a leitura de alguns dos textos deste conjunto mais amplo que compreende 
os trabalhos de Grada Kilomba, Bell Hooks, Vinciane Despret, Anna Tsing, Félix Guattari, Comitê 
Invisível, Nego Bispo, Bruno Latour, Tobie Nathan, Achile Mbembe, além de duas ou três 
etnografias que serão definidas no começo do curso.    
 

 

SOA 984H- Arqueologia e Criatividade 
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Já não é nenhuma novidade, que a Arqueologia enquanto ciência têm funcionado ao longo dos 

anos como um instrumento de poder. A partir de um discurso objetivo e distanciado, o 

arqueólogo, cria regimes de verdades que moldam a memória individual e coletiva.  Com uma 

promessa de mudança o multiculturalismo pós modernista veio para tentar corrigir o problema 

abrindo a arqueologia a diversas outras vozes. Mas o que temos visto é apenas uma retórica de 

mudança desde que, na verdade, mantemos vivo os privilégios do arqueólogo frente às narrativas 

do passado. Desta maneira estamos perpetuando a violência epistêmica e a essência ontológica 

modernista da disciplina. A Arqueologia tem mudado para continuar fazendo o mesmo, ou seja, 

sendo um instrumento de poder. Não basta alterar os adjetivos da arqueologia, pois não é apenas 

o fazer arqueológico que está errado, temos que alterar as bases ontológicas e epistemológicas 

da disciplina. Devemos lembrar que o eu e o outro, sujeito e objeto, só existem e se definem a 

partir um encontro encorpado, sensorial, emocional. Reconhecer isso é a única maneira de 

romper com o determinismo cartesiano universalista que tanto caracteriza a Arqueologia. É neste 

sentido que este curso procura abordagens criativas, práticas alternativas, narrativas 

diferenciadas para lidar com a relação entre humanos e não humanos. Convidamos aqueles que 

se sentem incomodados e buscam uma nova arena, uma nova forma de lidar com o mundo que 

nos cerca para se juntarem a este debate onde discutiremos temas como pós-fenomenologia, 

simbolismo, narrativa, sentidos e afetos, ontologia, relacionalidade, capitalismo, modernidade, 

etc.  

 


