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Ementa: O curso abordará a saída dos grupos humanos da África, a dispersão dos mesmos até a 

chegada na Europa. A intenção é, inicialmente, discutir a capacidade tecnológica e cognitiva desses 

grupos ao longo do tempo, com discussões voltadas para os grupos pré históricos que viveram na 

Europa. Em seguida, será feita uma rápida apresentação do período Quaternário na Europa. 

No segundo bloco do curso, o período Paleolítico será visto a partir dos grupos que frequentaram a 

Europa e seus modos de vida. Finalmente, no terceiro bloco serão tratados questões relacionadas com 

a neolitização, com o pensamento simbólico e com questões relacionadas à arquitetura das primeiras 

cidades. 

 
Objetivo: A intenção é que ao final do semestre os estudantes tenham uma visão sobre os principais 

tópicos da arqueologia européia.    

 

Metodologia: O curso se estrutura em aulas expositivas seguidas de aulas com estudo dirigido. A 

intenção é que após duas ou três aulas expositivas, seja realizada uma aula na qual haverá exercícios 

de fixação do que foi exposto. Nestas aulas será necessária a leitura dos textos.  

Os textos serão, em parte, entregues no primeiro dia de aula em um CD. Outros deverão ser 

procurados pelos estudantes nas bibliotecas da UFMG (não haverá pasta com textos no Xerox).  

É possível que pesquisadores ou doutorandos sejam convidados ao longo do semestre, para ministrar 

aula sobre algum assunto específico relacionado à sua pesquisa pessoal ou algum tema que dominem.  

 

Avaliação: A avaliação será sobre 100 pontos e se dará por meio de 3 provas sem consulta, feitas em 

sala de aula. As questões serão retiradas das aulas e/ou dos textos, podendo ser gerais ou específicas. 

Para um bom desempenho do estudante, é necessária a leitura dos textos e a participação durante as 

aulas e o estudo dirigido.  

 

ATENÇÃO: Por gentileza, não será aceita a utilização de telefones ou equivalentes durante as 

aulas. As faltas serão abonadas, mas somente mediante apresentação de atestado médico ou 

documento de participação de campo (no máximo uma semana de abono) ou documento que 

comprove apresentação em congresso. 

 
Início das aulas dia 5/03/2015, quinta-feira quando será apresentado o Programa de Curso e 
discutido o andamento do mesmo. Importante a presença de todos.  
 
 



PROGRAMA 

 

Módulo 1 

 

A hominização 

Da saída da África a chegada na Europa. 

Homo Sapiens: de onde viemos? 

A evolução técnica e cognitiva dos grupos humanos. 

A conquista do mundo 

O período Quaternário na Europa 

Filme 

 

Textos principais:  Steven Mithen: Paginas 151-184 e 185-239. 

Andre Leroi-Gourhan: O Homem e a matéria (introdução) e capitulo 1. 

 

Obs. A prova deste módulo será dia 7 de abril, terça-feira. 

 

Módulo 2  

 

- O período Paleolítico na Europa 

De 600 000 a 250 000 anos (Achaulense) 

De 36 000 a 30 000 anos (Os últimos Neandertais) 

De 17 000 a 11000 anos (os Magdalenenses) 

(clima, modo de vida, produção de objetos, o nascimento da arte, etc.) 

História da pesquisa arqueologia na Europa  

 

 

Textos principais: 

- Steven Mithen: Paginas 17-48. 

- Chris Gosden: paginas 54-61 

- O povo do lago (a decidir) 

 

Obs. A prova deste módulo será dia 7 de maio, quinta-feira. 

 

Módulo 3  
 

- Dos últimos caçadores coletores aos primeiros “paysans” do Neolítico 

O nascimento da arte 

O impacto da ultima glaciação nas populações europeias 

A revolução Neolítica: a domesticação das plantas e animais 

A arquitetura das primeiras cidades/os metais 

Textos principais: 

- Steven Mithen: Páginas 351-365 e 321-349. 

- Marcel Mazoyer e Laurence Roudart: páginas 101-127. 

 

Obs. A prova deste módulo será dia 2 de julho, quinta-feira. 

Bibliografia complementar 

 J. Cauvin - Naissance dês divinites naissance de l`agriculture. Nouvelle edition 

Empreintes de l`Homme. CNRS. Paris.1997.310p. 

 The human past. Edited by Chris Scarre. Thames eand Hudson.  2005. 784 p. 



 Dominique Sacchi. Les Magdaleniens. La maison des Roches,Paris. 2003. 128 p. 

 Dominique Bafier. Les derniers Neandertaliens. La maison des Roches,Paris. 

2003. 121 p. 

 Alain Tuffreau. L`Achauleen. La maison des Roches,Paris. 2004. 121p. 

 

Data Módulo I 

Nome da Aula 

Número da aula 

03/03 Recepção dos calouros 1 

5/3 Apresentação do curso 2 

10/3 De onde viemos 3 

12/3 Evolução cognitiva x 

evolução  técnica 

4 

17/3 Estudo Dirigido - ED 5 

19/3 A conquista do mundo 6 

24/3 A conquista do mundo 7 

26/03 ED 8 

31/3 Filme 9 

2/4 Recesso Escolar 10 

07/4 Revisão  11 

09/4 PROVA 1 12 

Data MODULO II 

Nome da Aula 

Numero da aula 

14/4 Historia da pesquisa 

arqueo na Europa 

13 

16/4 Achaulense 14 

21/4 Neandertais 15 

23/4 Neandertais 16 

28/4 ED 17 

30/4 Magdalenenses 18 

05/5 O surgimento da arte 19 

07/5 O grafismo nas grutas 

europeias 

20 

12/5 ED 21 

14/5 Prova 2 22 

Data MODULO III 

Nome da Aula 

Número da aula 

21/5 O impacto da ultima 

glaciação  

23 

26/5 A revolução neolítica- 

domesticação  

24 

28/5 A sedentarização 

(casas urbanas) 

23 

25 

02/6 ED 26 

04/06 Feriado Corpus Christe  

09/06 A idade dos metais/a 

invenção da escrita 

27 

11/06 O homem do gelo 28 

18/06 ED 29 

23/06 A evolução da mente: 

uma revisão 

30 

25/06 Trabalho em casa 31 

30/6 Apresentação de 

trabalho Final 

32 

02 - 11/7 Campo 33-34-35 

   

 


