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Disciplinas oferecidas no Curso de Antropologia 
 

 

ANT 7008 – Antropologia Visual (72 horas/aula) 

A imagem como objeto de estudo antropológico. A história da subdisciplina e algumas de suas 

principais tendências. A “antropologia compartilhada”. As teorias e práticas de técnicas 

audiovisuais (fotografia, vídeo, cinema, multimídia) na pesquisa antropológica. 

 

ANT 7020 – Família e Parentesco em Sociedades Complexas (72 horas/aula) 

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 7010 – Antropologia da Mídia (72 horas/aula) 

Teorias da mídia impressa e eletrônica. Apocalípticos e integrados: as diferentes escolas 

analíticas. Ética, mídia e poder. Teorias da escola funcionalista, teorias de recepção e estudos 

culturais. Conceitos de repetição e serialidade. Etnografias de mídia e de audiência. Cybercultura. 

 

ANT 7019 – Antropologia da Política (72 horas/aula) 

As origens e fundamentos do poder político. Processos de formação dos sistemas políticos. 

Relações e poder e comportamento simbólico. Organização política em sociedades sem estado. 

 

 

 

 

 



Disciplinas oferecidas no Curso de Ciências Sociais 

 

 

ANT 7007 – Antropologia do Mundo Rural (72 horas/aula) 

Conceitos e tradições teóricas nos estudos do chamado campesinato e da ruralidade. Modos de 

ocupação dos espaços e acesso aos recursos. Diversidades, organizações econômicas, relações sociais 

e moralidades nos coletivos do mundo rural. Relações com o urbano. 

Turma: 08320 

Horário: terça-feira, às 18h30min 

Professor: Jeremy Deturche 

 

ANT 7701 – Estudos Afro-Brasileiros (72 horas/aula) 

Relações raciais e racismo no Brasil. Relações interétnicas e Identidades étnicas. Estudos sobre os 

negros no Brasil. 

Turma: 07310 

Horário: quarta-feira, às 08h20min 

Professora: Alexandra Alencar 

 

ANT 7003 – Relações Interétnicas (72 horas/aula) 

Grupos étnicos. Processos socioculturais de construção de identidade étnicas. Particularidades 

históricas e processos de diferenciação. Etnicidades e questões raciais, acomodações e conflitos. 

Sociedades pluriétnicas, cultura e política. 

Turma: 07310 

Horário: segunda-feira, às 08h20min 

Professora: Edviges Ioris 

 

ANT 7030 – Tópicos Especiais em Antropologia IV – Antropologia e Literatura (72 horas/aula) 

Contaminações produtivas entre a imaginação etnográfica e literária. Críticas ao eurocentrismo 

e branquitude do “cânone” literário e do “literário” como valor. Textualidade, oralidade e a 

performatividade do ato de narrar. Etno-biografia e auto-etnografia. A antropologia como ficção 

científica. A ficção como objeto antropológico. Experimentações textuais e etnográficas.  

Turma: 10320 

Horário: sexta-feira, às 18h30min 

Professor: Scott Head 



Disciplinas oferecidas no Curso de Museologia 
 

ANT 7014 – Antropologia da Arte (72 horas aula) 

A arte como objeto de estudo antropológico: etnoestética, etnomusicologia, etnocoreologia e 

outros e subcampos da área. Arte como código sociocultural: principais tendências teórico-

metodológicas. Arte e artisticidade. Arte e agência. Artes populares, eruditas, folclóricas e 

indígenas. Etnografias clássicas, modernas e recentes sobre a arte. Estudos recentes no Brasil.  

Turma: 05338 

Horário: segunda-feira, às 14h20min 

Professora: Maria Eugenia Dominguez 

 

ANT 7021 – Antropologia Brasileira (72 horas/aula)  

História da antropologia no Brasil. A questão nacional. Conceitos, questões e tendências da 

antropologia no Brasil. 

Turma: 05338 

Horário: sexta-feira, às 08h20min  

Professora: Edviges Ioris 

 


