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Quadro de Oferta 2020_2 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

 

EMENTAS: 

Professor/a 
Cód.Disciplina/

Turma 
CH/Créd. Vagas 

Nº de vagas 

Isolada 
Disciplina Horário 

Andréa Zhouri SOA 983-H 60/04 créd. 30 05 

Tópicos Especiais em Antropologia: 

Ecologia Política da Mineração e dos 

Desastres 

4a - 08:00-12:00 

Leandro de 

Oliveira 
SOA 983-H3 60/04 créd. 30 05 

Tópicos Especiais em Antropologia: 
Antropologia das Emoções  

6ª- 14:00-18:00 

Luis Symanski SOA 984-H 60/04 créd. 30 02 
Tópicos Especiais em Arqueologia: 

Arqueologia do Capitalismo 
3ª - 14:00-18:00 

Carlos Magno 

Guimarães 
SOA 984-H2 60/04 créd. 30 02 

Tópicos Especiais em Arqueologia: 

Legislação e Patrimônio 
6ª - 14:00-18:00 
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EMENTAS: 

 

SOA 983 H - Ecologia Política da Mineração e dos Desastres 

Abordagens conceituais e teóricas da Ecologia Política; relações de poder em sociedade e 
ambiente; desigualdade ambiental; neoextrativismo e grandes empreendimentos minerários; 
consequências socioambientais para as distintas territorialidades de povos e comunidades 
tradicionais. Desastres da mineração em Minas Gerais. Aspectos éticos, conceituais e 
metodológicos da atuação dos antropólogos em contextos de desastres. 
 

SOA 983 H3 - Antropologia das Emoções 

Desde a constituição das Ciências Sociais como um campo científico, o tema das "emoções" 
coloca desafios para a pesquisa acadêmica. Inicialmente, as emoções foram retratadas como 
fenômeno de ordem biológica/ psicológica/ individual, ubíquo e mais ou menos refratário ao 
olhar antropológico - naturalizadas e relegadas a um plano de fundo na análise, ou, 
eventualmente, abordadas de forma exploratória como objeto de modelação ou construção 
sociocultural em alguns estudos precursores. A emoção ganhou estatuto teórico pleno, enquanto 
tema e campo de interlocução, somente nos anos 1980 no cenário internacional (e em fins dos 
anos 1990, no contexto brasileiro). Os estudos que emergem neste período foram alimentados 
tanto pelas críticas feminista e foucaultiana, quanto por abordagens interpretativistas e 
interacionistas – por vezes em interlocução com saberes de áreas vizinhas como a história, a 
filosofia e a linguística – se endereçando a problemas teóricos que despontam com o declínio da 
hegemonia funcional-estruturalista no campo da Antropologia. Com base em observação 
participante, análise histórica e etnografia, tais estudos têm procurado oferecer alternativas a 
dualismos e pares conceituais contestados na teoria antropológica contemporânea, tais como 
natureza/ cultura, emoção/ razão, corpo/ mente, indivíduo/ sociedade, e explorado 
particularmente as conexões entre emoção, subjetivação e formas de poder. A disciplina 
contemplará um breve panorama das primeiras reflexões sobre emoção nas Ciências Sociais, 
como as de Georg Simmel e Marcel Mauss, seguido pela apresentação de perspectivas teóricas e 
etnográficas mais recentes, procedendo a um mapeamento de correntes teóricas (perspectivas 
essencialistas, históricas, culturalistas e contextualistas) com especial atenção ao debate de 
inspiração foucaultiana sobre o "discurso emotivo".  Estes tópicos serão trabalhados em 
intersecção com temas de estudo mais consolidados nas Ciências Sociais, tais como: família; 
gênero; sexualidades; corpo; noção de pessoa;  religião; troca e reciprocidade; conflito e 
movimentos sociais. A partir da leitura e análise de bibliografia selecionada, a disciplina discutirá, 
em especial, como discursos emocionais operam micropoliticamente na reiteração ou 
contestação de hierarquias, destacando desafios e caminhos para a produção de pesquisas 
etnográficas inspiradas por esta linha de problematização. 
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SOA 984 H – Arqueologia do Capitalismo 

Estudos arqueológicos relacionados ao processo de emergência e expansão do capitalismo. 

O curso visa fornecer uma visão geral do processo de emergência e expansão do capitalismo, e do 

impacto da desse sistema sobre as mentalidades e o cotidiano das sociedades que aderiram a 

esse sistema. Visando ter uma visão de processo e melhor entender as mudanças nas 

mentalidades e no tecido social decorrentes da consolidação do capitalismo, na primeira parte do 

curso – itens I a III – serão discutidos trabalhos clássicos e contemporâneos, de história, sociologia 

e antropologia, finalizando com estudos críticos do período contemporâneo. Na segunda parte do 

curso – item IV – serão discutidos trabalhos arqueológicos relacionados a essa temática, 

primeiramente focalizando no colonialismo e encontros culturais da Era Moderna, e, a seguir nas 

mudanças que se sucederam entre o período mercantil para o industrial. 

 

SOA 984 H2 – Legislação e Patrimônio 

A disciplina pretende desenvolver uma abordagem sobre Patrimônio (com ênfase no patrimônio 
arqueológico) tanto na perspectiva ambiental como cultural, histórica e arqueológica. Também 
serão abordadas questões sobre Memória e Identidade na sua relação com a Educação 
Patrimonial. Esta será a base para o levantamento e discussão de questões relacionadas à 
Arqueologia de Resgate (desde a montagem de um projeto até o seu relatório final). 
 

 


