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EMENTA (Unidade Didática) 

 
Módulo Antropologia: esse modulo procurará uma reflexão sobre o conceito de “território” 
através de discussões sobre os seguintes temas: natureza e cultura, relações interespécies, 
territorialidades, bem-viver, terra e memória, construção da paisagem, patrimônio material e 
imaterial.   
Modulo Arqueologia:	este módulo visa discutir conceitos, práticas e temas gerais da arqueologia 
brasileira, notadamente nas suas interfaces com a antropologia, ecologia e história. O modulo 
traz reflexões sobre o papel da cultura material no estudo das sociedades humanas entendendo 
a produção material em sua totalidade, ou seja, nas conexões e interações estabelecidas entre 
humanos, objetos, seres e coisas que integram o meio ambiente e suas transformações. A 
abordagem volta-se a pesquisa da variabilidade artefatual e das paisagens no passado e no 
presente, seus possíveis significados culturais e patrimoniais. Por fim, serão dadas noções 
sobre práticas etnoarqueológicas que permitem integrar pessoas, artefatos, saberes e memórias 
na (re)produção de identidades, territórios e paisagens, contribuindo para a inserção da 
arqueologia nas questões sociais contemporâneas. 

 
PROGRAMA (sujeito à alterações) 

 
A disciplina é dividida em dois módulos, um módulo de antropologia com sete semanas e um de 
arqueologia com, igualmente, sete semanas.  
 
* início do curso: 15 agosto (turma A) e 17 de agosto (turma B) 
 
MÓDULO ANTROPOLOGIA:  
 
Aula 1: Introdução ao curso: Grandes divisores 
 
Latour, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: 
Editora 34, 2001 (capítulo 1).  
 
Strathern. Marilyn. “Sem natureza, sem cultura: o caso Hagen”. In O efeito etnográfico e outros 
ensaios. São Paulo: Cosac & Naify, 2014.  
 
Descola, Philippe & Pálsson, Gísli. Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas. México: 
Siglo Veintiuno, 2001. Introdução.  
 
Ingold, Tim. “Humanidade e Animalidade”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 28, p. 39-
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53, 1995.  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjc3RnZXN0YW
9wdWJsaWNhaWZ0b3xneDo3ZmVhZGVmOWI3ZmYwZGYw 
 
Aula 2: Paisagem  
 
Ingold, Tim. “Contra o espaço: lugar, movimento, conhecimento”. In: Estar vivo. Ensaios sobre 
movimento, conhecimento e descrição. Editora Vozes, 2015.  
 
Balée, William. Sobre a indigeneidade das paisagens. Revista de Arqueologia, 21, n.2, pp.09-
23, 2008.  
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ra/article/view/3003 
 
Adams, Cristina, “As roças e o manejo da mata atlântica pelos caiçara: uma revisão”. 
Interciência, vol. 25, nr. 3, 2000.  
www.ilhagrandehumanidades.com.br/sites/default/files/AS%20ROÇAS%20E%20O%20MANEJ
O%20-%20Cristina%20Adams.pdf 
 
Aula 3: Relações interespécies  
 
Garcia, Uirá. “Macacos também choram, ou esboço para um conceito ameríndio de espécie”,  
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n.69, abril 2018, pp.179-204.  
http://www.scielo.br/pdf/rieb/n69/2316-901X-rieb-69-00179.pdf 
 
Tsing, Anna. “Margens Indomáveis: cogumelos como espécies companheiras”. In ILHA�v. 17, n. 
1, p. 177-20, 2015b, p.184.  
https://doi.org/10.5007/2175-8034.2015v17n1p177>. 
 
Dela Cadena, Marisol. Natureza incomum: histórias do antropo-cego. Revista do Instituto de 
Estudos Brasileiros, n.69, abril 2018 
http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/145635/0 
 
Documentario Virunga (netflix) 
 
Aula 4: Territorialidade e bem-viver 
 
Escobar, Arturo. “Territórios da diferença: a ontologia politica dos “direitos ao território”. 
Desenvolv.Meio Ambiente, v.35, p.89-199, dez 2015.  
https://revistas.ufpr.br/made/article/view/43540/27088 
 
Little, Paul. “Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da 
territorialidade”. Anuário Antropológico, 2002/2003, pp.251-290. 
http://www.dan.unb.br/images/pdf/anuario_antropologico/Separatas%202002-2003/2002-
2003_paullittle.pdf 
 
Bispo dos Santos, Antônio. Colonização, quilombos, modos e significados. INCTI, 2015 (capítulo 
a decidir).  
 
Kopenawa, Davi e Albert, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: 
Companhia das letras, 2015 (capítulo a decidir).  
 
Lugones, Maria. “Rumo a um feminismo descolonial”. Estudos Feministas, 22 (3), set/out 2014.  
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/36755/28577 
 
Aula 5: Patrimônio e biodiversidade 
 
Carneiro da Cunha, Manuela & Almeida, W.B. Mauro. “Populações tradicionais e conservação 



ambiental”. In: Cultura com aspas. São Paulo: Ubu, 2017.   
 
Stockler Coelho de Souza, Marcela. “A dádiva indígena e a dívida antropológica: o patrimônio 
cultural entre direitos universais e relações particulares”.  
 
Stockler Coelho de Souza, Marcela. “A cultura invisível: conhecimento indígena e patrimônio 
imaterial”, Anuário Antropológico, 2010, pp. 149-174. 
 
Kopenawa, Davi e Albert, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: 
Companhia das letras, 2015 (capítulo a decidir).  
 
Shiva, Vandana. “Biopirataria, biodiversidade e conhecimento popular”. In: Biopirataria: a 
pilhagem da natureza e do conhecimento”, Rio de Janeiro, Vozes, 2001.  
https://bioetica.catedraunesco.unb.br/wp-content/uploads/2016/04/Vandana-Shiva.-Biopirataria.-
Biodiversidade-e-conhecimento-popular.pdf 
 
Aula 6: Semana de Antropologia - minicurso Naturezasculturas: ecologias comparadas 
 
Aula 7: Avaliação 
 
MÓDULO ARQUEOLOGIA  
 
O módulo de Arqueologia está dividido nos temas abaixo listados. A bibliografia refere-se a 
textos obrigatórios e complementares, podendo sofrer algumas alterações ao longo do módulo. 
 
1) Arqueologia e cultura material, conceitos e definições básicas 
 
Bezerra de Meneses, Ulpiano. A cultura material no estudo das sociedades antigas. Revista de 

História, 115 (Nova Série), p.103-117, 1983. 
https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/download/61796/64659  

Funari, Pedro Paulo. Arqueologia. São Paulo Contexto, 2006. 
Lima, T. Cultura material: a dimensão concreta das relações sociais. Boletim do Museu 

Paraense Emilio Goeldi, v.6, n.1: 11-24, 2011. www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v6n1/a02v6n1.pdf  
Symanski, Luís Cláudio Pereira. Arqueologia – antropologia ou história? Origens e tendências 
de um debate epistemológico. Tessituras, Pelotas, v. 2, n. 1, p. 10-39, jan./jun. 2014. 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/tessituras/article/view/3796   
 
2) Trabalhando com materiais e coisas: as dimensões e significados da variabilidade 

artefatual em arqueologia 
 
(na aula será dada uma atividade prática sobre a noção de sítio arqueológico e registro 

arqueológico) 
 
Barreto, C. e Oliveira, E. Para além de potes e panelas: cerâmica e ritual na Amazônia antiga. 

Revista Habitus, Goiânia, v. 14, n.1, p. 51-73, jan./jun. 2016. acesso em 
http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/habitus/issue/view/255/showToc 

Dias A.S. & Silva. F.A. Sistema tecnológico e estilo: as implicações desta inter-relação no 
estudo das indústrias líticas do sul do Brasil. Rev. do Museu de Arqueologia e Etnologia, São 
Paulo, 11: 95-108, 2001. http://www.revistas.usp.br/revmae/article/viewFile/109412/107892  

Klokler, Daniel. Animal para toda Obra: fauna ritual em sambaquis. Revista Habitus, Goiânia, 
v.14, n.1, p.21-34, 2016. acesso em: 
http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/habitus/issue/view/255/showToc 

Lima, T. A. Etnicidade no registro arqueológico: o risco da violência interpretativa. 2005. 
Identidades étnicas em Arqueologia: possibilidades e limites.  Tania Andrade Lima 
(Organizadora). Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2015. 112 p. 
http://www.museunacional.ufrj.br/publicacoes/wp-content/arquivos/livdigital3.pdf  

 



 
3) Ossos do ofício, metodologias e as teorias de formação do registro arqueológico 
(na aula haverá uma atividade prática envolvendo manipulação de replicas de ossos humanos) 
Araújo, A.G.M. As Geociências e suas implicações em teoria e métodos arqueológicos. Rev. do 

Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Suplemento 3: 35-45, 1999. 
https://www.revistas.usp.br/revmaesupl/article/download/113457/111412  

Bicho, Nuno. Manual de Arqueologia Pré-Histórica. Edições 70. Lisboa, 2006. 
Gaspar, M.D.; Buarque, A.; Cordeiro, J.; Escórcio, E. Tratamento dos Mortos entre os 

Sambaquieiros, Tupinambá e Goitacá que ocuparam a Região dos Lagos, Estado do Rio de 
Janeiro. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 17: 169-189, 2007. 
http://www.revistas.usp.br/revmae/article/view/89772  

Mauss, Marcel. Técnicas do corpo. 
https://monoskop.org/images/b/bb/Mauss_Marcel_1935_2003_As_tecnicas_do_corpo.pdf  

Neves, Walter. Um esqueleto incomoda muita gente. Campinas, SP. Editora da Unicamp, 2013. 
 
4) Arqueologia, ecologia e história indígena 
(na aula haverá uma atividade de leitura do texto de Maria Guimarães, “Um imenso pomar. 
Ciência e arqueoecologia.”) 
 
Almeida, Fernando Ozorio. A arqueologia dos fermentados: a etílica história dos Tupi-Guarani. 

Estud. av. vol.29 no.83 São Paulo Jan./Apr. 2015. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
40142015000100087&script=sci_arttext  

Balée, William. Culturas de Distúrbio e Diversidade em Substratos Amazônicos. In: Teixeira et 
al. (ed.) As Terras Pretas de Índio da Amazônia: Sua Caracterização e Uso deste 
Conhecimento na Criação de Novas Áreas. Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2009. 
http://www.biochar.org/joomla/images/stories/Cap_3_Balee.pdf 

Copé, Silvia Moehlecke. Narrativas espaciais das ações humanas. História e aplicação da 
arqueologia espacial como teoria de médio alcance: o caso das estruturas semi-subterrâneas 
do planalto Sul-brasileiro. Revista de Arqueologia, 19: 111-123, 2006. 
https://revista.sabnet.com.br/revista/index.php/SAB/article/view/218/204  

Guimarães, M.  Um imenso pomar. Ciência e arqueoecologia. Pesquisa FAPESP 253, 2017, pg 
46 -50.  

Heckenberger, M. Estrutura, história e transformação: a cultura Xinguana na longue durée, 
1000-2000d.c., In Franchetto, B. E Heckenberger, M. (Org.), Os povos do Alto Xingu História e 
CULTURA, CAP.1: 21-62, EDITORA UFRJ, 2001. 

 
5) Paisagens, movimentos e territórios  
(na aula haverá uma atividade de leitura do texto de Tim Ingold, “A cultura no chão: o mundo 
percebido através dos pés.”) 
 
Copé, Silvia Moehlecke. A gênese das paisagens culturais do planalto sul brasileiro. Estud. av. 
vol.29 no.83 São Paulo Jan./Apr. 2015. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142015000100149  
Ingold, Tim . A cultura no chão: o mundo percebido através dos pés. Em Ingold, T. Estar Vivo. 

Ed. Vozes, 2011, p. 70-94.  
Pellini, José Roberto. Uma Fisiologia da Paisagem II: Percepção e Movimento. 
Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 18: 3-18, 2008.  

http://www.revistas.usp.br/revmae/article/view/89826  
Saldanha, J. D. de M.; Cabral, M. P. Estruturas rituais pré-coloniais na costa do Amapá Habitus, 

Goiânia, v. 14, n.1, p. , p. 73-86, jan./jun. 2016. acesso em 
http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/habitus/issue/view/255/showToc 

 
6) etnoarqueologia, arqueologias colaborativas e arqueologia histórica 
(na aula haverá uma atividade de leitura do texto de Ailton Krenak “Antes o mundo não existia”) 
 
Isnardis, Andrei. 1997 Pinturas rupestres urbanas: uma etnoarqueologia das pichações urbanas 
de BH. Revista de Arqueologia, v. 10:143-162. 



https://www.revista.sabnet.com.br/revista/index.php/SAB/article/view/124  
Krenak. Antes o mundo não existia. In Tempo e História. 1994 
https://leiaufsc.files.wordpress.com/2017/03/krenak-1994.pdf (site do Leia/UFSC) 
Machado, Juliana Salles. História(s) indígena(s) e a prática arqueológica colaborativa. Revista 
de Arqueologia. São Paulo: SAB, 2013, V. 26, Nº1, p. 72-85. 
https://www.revista.sabnet.com.br/revista/index.php/SAB/article/view/369  
Rodrigues,Robson; Coutinho, Marisa. Um Olhar Etnoarqueológico para a Ocupação Guarani no 
Estado de São Paulo. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 8, nº 18, dez 2002.  
SILVA, Fabíola A.  Arqueologia colaborativa com os Asurini do Xingu: Um relato sobre a 
pesquisa no igarapé Piranhaquara, T.I. Koatinemo. Revista de Antropologia 58(2)-2015. 
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/108570/107406 
SILVA, Fabíola A. O plural e o singular das arqueologias indígenas. Revista de Arqueologia, 
25(2)24-42. https://revista.sabnet.com.br/revista/index.php/SAB/article/view/353  
 
7) Patrimônio arqueológico, memória, ações e sentidos 
(na aula haverá uma atividade de leitura do texto de Carlos Haag, “Ossos que falam 
Escavações na zona portuária do Rio de Janeiro revelam retrato pouco conhecido da 
escravidão”) 
 
Bezerra Marcia. Os sentidos contemporâneos das coisas do passado: reflexões a partir da 

Amazônia. Revista de Arqueologia Pública, n.7, julho 2013. Campinas: 
LAP/NEPAM/UNICAMP.  

Cabral, Mariana P. “E se todos fossem arqueólogos?”: experiências na Terra Indígena Wajãpi. 
Anuário Antropológico/2013, Brasília, UnB, 2014, v. 39, n. 2: 115-132. 
https://journals.openedition.org/aa/1269  

Eremites de Oliveira, Jorge. O uso da arqueologia para a  produção de laudos  antropológicos 
sobre terras indígenas em Mato Grosso do Sul, Brasil. Tellus, ano 12, n. 22, p. 27-48, jan./jun. 
2012 Campo Grande, MS. http://www.tellus.ucdb.br/index.php/tellus/article/view/273/290  

Haag, Carlos. Ossos que falam Escavações na zona portuária do Rio de Janeiro revelam retrato 
pouco conhecido da escravidão. PESQUISA FAPESP 190 | 27, dezembro DE 2011. 
http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2011/12/024-029_190.pdf  

Lima, Tânia A . Arqueologia como ação sociopolítica: o caso do cais do Valongo, Rio de Janeiro, 
século XIX.. Vestígios. Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica , v. 7, p. 177-204, 
2013. https://seer.ufmg.br/index.php/vestigios/article/view/10617/8151  

 

 
OBJETIVOS 

 
A disciplina é dividida em dois módulos, Antropologia e Arqueologia tendo como objetivo 
familiarizar os alunos com o diálogo entre antropologia e arqueologia. No módulo de 
antropologia propõe-se reflexões sobre a Arqueologia como ciência interpretativa e seu lugar na 
produção de historicidades, territorialidades e ‘identidades políticas’; no de arqueologia, 
pretende-se focalizar as múltiplas conexões epistemológicas entre arqueologia, antropologia e 
ecologia através do diálogo com os conceitos, teorias e práticas que estão na base da pesquisa 
arqueológica, incluindo as perspectivas etnoarqueológicas, colaborativas e patrimoniais.  

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Aulas expositivas, leituras em sala de aula com debate. 



 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada módulo terá sua própria avaliação não devendo o aluno reprovar em nenhum dos dois. 
Caso o aluno reprove em um dos módulos, estará reprovado na disciplina como um todo. Caso 
o aluno não obtenha média em um dos módulos e fique em prova final, ele deverá fazer apenas 
a prova final do módulo que não alcançar média. O aluno que tiver mais do que 6 faltas (ou seja, 
1,5 dias de aula) em qualquer um dos módulos, sem motivo justificado, será automaticamente 
reprovado no módulo da disciplina. No módulo de antropologia, a avaliação será feita através de 
um trabalho a ser feito em casa, sobre um tema determinado pela professora. No modulo de 
arqueologia haverá uma prova e um trabalho escrito (ou oral), sobre a bibliografia obrigatória e 
os conteúdos do módulo. 
 

 

 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


