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(TODAS DE 72 HORAS-AULA) 

 

CURSO DE ANTROPOLOGIA 

 

ANT 7020 – FAMÍLIA E PARENTESCO EM SOCIEDADES COMPL EXAS (5 1420 4) 
Prof.ª Miriam Hartung 

 
A perspectiva antropológica sobre a família. Reprodução, sexualidade e parentesco. Papéis 

sexuais. Relações de gênero, família e sociedade. Teorias sobre parentesco e casamento. 
Parentalidade e conjugalidade. Casamento. 

 
 

ANT 7063 – ANTROPOLOGIA SIMBÓLICA (5 1420 4) – Prof. Scott Head 
 

 O campo da antropologia simbólica se preocupa com o papel do símbolo na vida humana, 
particularmente na sua expressão em rito, mito, e religião. A disciplina visa fornecer uma base para 
entender as preocupações principais da antropologia simbólica com ênfase na linha caracterizada 
como "antropologia interpretativa”. Além de examinar as teorias mais representativas, explora 
alguns desdobramentos atuais que vão além de uma perspectiva normativa para dar conta da 
complexidade da vida social. 
 

ANT 7050 – GÊNERO E SEXUALIDADE (6 1420 4) – Prof.ª Miriam Grossi 
  

O propósito da disciplina é refletir sobre as relações entre gênero e sexualidade através de 
temáticas colocadas por estudos antropológicos, como a reprodução, a conjugalidade, as tecnologias 
reprodutivas e a transexualidade. O foco recairá na dinâmica das problemáticas trazidas pelos 
temas, a vinculação destas com determinadas abordagens e conceitos tomados como centrais e suas 
implicações no debate contemporâneo sobre as políticas pelos direitos sexuais e reprodutivos. 

 

ANT 7066 – ANTROPOLOGIA DA SAÚDE (6 1420 4) – Prof.ª Esther Jean Langdon 
 

Panorama do campo da Antropologia da Saúde, destacando as suas diversas atividades e 
pesquisas sobre a relação entre saúde, sociedade, e cultura de uma perspectiva antropológica. 
Doença como processo sócio-cultural. Relação saúde e cultura. Representações do corpo, 
etnomedicina, práticas de cura, itinerário terapêutico, eficácia ritual, cura, etc. A relação entre 
sistemas religiosos, cosmológicos e a saúde, incluindo sistemas xamânicos, religiões afro-brasileiras 
e medicina popular. 
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CURSO DE MUSEOLOGIA 

 

ANT 7027 – TÓPICOS ESPECIAIS I: GESTÃO DE MUSEUS E CENTROS CULTURAIS 
(2 1420 4) – Prof.ª Luciana Silveira Cardoso 

 Noções de gerenciamento de museus e de coleções museológicas; análise das legislações 
nacionais e internacionais que regem as práticas museológicas de aquisição, salvaguarda e 
comunicação de acervos; os códigos de conduta ética dos profissionais de museus. Noções básicas 
de adequação dos espaços para a acessibilidade dos mais diversos públicos. Princípios de segurança 
física e informacional das coleções que compõem os museus. 

 

ANT 7028 – TÓPICOS ESPECIAIS II: MUSEOLOGIA E COLEC IONISMO (4 1420 4) 
Prof.ª Thainá Castro Costa Lopes 

 

 Práticas de colecionamento. A coleção como patrimônio. Os objetos, materialidade, 
intencionalidade e historicidade; seu valor social e ritual, suas significações e re-significações nos 
diversos espaços/lugares/instituições de memória. Tipologias das coleções e dos objetos. O 
colecionador como guardião de memória. 
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CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
 
 
 

ANT 7034 – TÓPICOS ESPECIAIS VIII: QUILOMBOS, DIÁSP ORAS AFRICANAS, 
POÉTICAS E POLÍTICAS (4 0820 4) – Prof.ª Ilka Boaventura Leite 

 
O quilombo tornou-se um centro de atenções na atualidade, pela densidade dos seus 

significados, saberes históricos, sócio-antropológicos, jurídicos e políticos. O quilombo é forma de 
consciência identitária, interação e ação social. E emerge como forma de organização e resistência, 
entra na narrativa historiográfica da escravidão como insurgência ao regime colonial, chega à 
antropologia como forma social e categoria étnica, desloca-se em direção às categorias jurídicas 
como comunidade, nação e direito, movimenta-se no campo das artes, da cultura e do patrimônio 
para se transformar em memória social, poética e política. Tais questões e aspectos serão discutidos 
neste Curso através de diversas fontes imagéticas, documentais e bibliográficas. 

 
 

ANT 7009 - ANTROPOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO (6 0820 4) –  Prof.ª Carmen Rial 
 

A comida como objeto antropológico. As diferentes escolas antropológicas e suas 
interpretações das práticas alimentares. Tabus e as prescrições alimentares. Alimentação e classe 
social, gênero e etnia. Identidade e estilo de vida. Emigração e globalização alimentar. Distúrbios 
alimentares e identidade. 

 

ANT 7068 – IDENTIDADES E DIVERSIDADE (6 0820 4) – Prof.ª Edviges Marta Ioris 
 

A construção de identidades sociais. Territorialidade, fronteiras simbólicas e etnicidade. 
Políticas de identidade e minorias como questões sociais e antropológicas. 

 

ANT 7035 – TÓPICOS ESPECIAIS IX: ANTROPOLOGIA, RELI GIÃO E “SAÚDE 
MENTAL” (3 1830 4) – Prof. Alberto Groisman 

 
A disciplina aborda o estudo e a produção etnográfica que tratam da dimensão que religião, 

religiões e religiosidades tem no sentido de influenciar, e serem influenciadas por concepções e 
práticas relacionadas à saúde, e particularmente ao tema da ¨saúde mental¨, que ao nível do senso 
comum seriam consideradas motivadas apenas por fenômenos “naturais” ou “psicológicos”. Neste 
sentido, o objetivo é abordar e fundamentar um olhar antropológico sobre os temas associados às 
relações entre religião e “saúde mental”, enfocando teórica e etnograficamente fenômenos e 
categorias como religião, religiosidade, sistemas religiosos, concepções e práticas religiosas quando 
associados a concepções e práticas ligadas à “saúde mental”, e aos processos resolutivos e 
terapêuticos desencadeados. Procurará neste sentido articular os temas abordados a partir da 
literatura pertinente dos estudos e da contribuição da Antropologia sobre os temas mencionados e 
suas articulações. 


