
Universidade Federal de Minas Gerais
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento de Sociologia e Antropologia

Tópicos em Arqueologia : Arqueologia Mesoamericana
Professor :André Prous

Ementa:

Visa proporcionar uma possibilidade de ver a América como uma espécie de laboratório
onde se possa comparar as evoluções dos sistemas sócio-econômicos do Novo Mundo com
as que ocorreram no Velho Mundo.
Testar-se-íam assim as hipóteses de ter ocorrido convergências (explicáveis ou não pelo
determinismo ambiental) ou difusões, ou, ainda, evoluções divergentes.

Programa:

Veremos, sucessivamente:
- os primeiros imigrantes (teorias e fatos)
- as ocupações do período arcaico, com exemplos de adaptações regionais.
- o início da agricultura e as formas de trabalho da terra na Mesoamérica..
- as culturas urbanas, com destaque para:
. cultura olmeca (preparação para as fases urbanísticas)
- cultura zapoteca
. culturas maias
. cultura Tolteca
- cultura Asteca
- Cultura Mixteca.

Bibliografia básica

NB: A não ser uns poucos manuais ultrapassados traduzidos para o português, o essencial 
da bibliografia será em espanhol, francês e inglês. As obras estão disponíveis na biblioteca 
do Museu de História Natural da UFMG, onde os estudantes deverão se matricular; no 
centro especializado em arqueologia pré-histórica (também no Museu do istória Natural),  
ou  na biblioteca particular do professor.

De mais fácil acesso para os estudantes são: 

Olmecas:

Coe, M. The Olmecs World, Princeton Univ. 1995.
Soustelle, J. Les Olmèques, Arthaud, 1979. 

Teotihuacan

Berrin, K. & Pasztory, E.  Teotihuacán, Thames & Husdson, 1994
Millon , R. The Teotihuacán Map, Univ. of Texas Press, 1973.



Maias:

Coe, M. The Mayas Thames & Hudson 1987.
Gendrop Os Maias,  ed. Verbo, P. 1971
Stierlin, Maya, in col: L’Architecture Universelle (disponível na biblioteca da Escola de 
Arquitetura)   e: Os Maias, Taschen ed. 1998.

Astecas

Soustelle, J. 1962 A vida cotidiana dos Astecas, Itatiaia 1962.
Soustelle, J. Os Astecas, Diefel, 1972
Townsen, R. The Aztecs, thames & Husdson, 1992.

Assim como artigos em revistas disponíveis no Museu e no centro de ASrq. PH do MHN; 
particularmente:

American Antiquity
Latin American Antiquity
Journal de la Société des Américanistes de Paris.

A obra de L. Manzanilla sobre arqueologia mexicana não está disponível no Brasil.
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