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Disciplinas optativas ANT oferecidas no Curso de Antropologia 

 

 

ANT 7050 – Gênero e Sexualidade (72 horas/aula) 

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. 

Turma: 05337 

Horário: quinta-feira, às 14h20min 

Professora: Alinne Bonetti e Miriam Grossi 

 

ANT 7009 –Antropologia da Alimentação (72 horas/aula) 

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. 

Turma: 07337 

Horário: quinta-feira, às 14h20min 

Professor: Caetano Dias 

 

ANT 7005 – Organização Social e Parentesco (72 horas/aula) * 

A constituição do campo: fundamentos teóricos e conceituais. Sistemas terminológicos, regras de 

filiação, aliança e residência. Herança e onomástica. Debates contemporâneos sobre a temática. 

Turma: 01337 

Horário: sexta-feira, às 14h20min 

Professor: Márnio Teixeira-Pinto 

* [Disciplina reservada preferencialmente a estudantes de primeira fase do Curso de Antropologia] 



 

 

 

ANT 7052 – Antropologia da Pessoa e Teorias do Sujeito (72 horas/aula) 

Os diferentes paradigmas e abordagens da temática do sujeito no mundo contemporâneo. A reflexão 

antropológica sobre as categorias de Pessoa e Indivíduo, pensados como construções simbólicas, 

sociais e históricas. As diferentes teorias do sujeito e da subjetividade e a contribuição de outros 

campos do conhecimento. 

Turma: 03337 

Horário: sexta-feira, às 14h20min 

Professor: Bruno Reinhardt 

 

 

 

Disciplinas optativas ANT oferecidas nos cursos de  

Ciências Sociais e Museologia 

 

 

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 

Professoras: Alexandra Alencar 

 

 

ANT 7011 – Antropologia e Esporte (72 horas/aula) 

Teorias do corpo, dos jogos, do esporte. Esporte, mídia e poder. Sublimação, identificação, 

masoquismo, pulsão de morte; masculinidade; identidade nacional e totemismo clubístico. Origens do 

esporte moderno e história do futebol brasileiro: classe e raça.  

Turma: 07310 

Horário: segunda-feira, às 07h30min  

Professora: Carmen Rial 

 

 

ANT 7022 – Antropologia da Educação (72 horas/aula) 

A disciplina tratará dos seguintes temas da Antropologia da Educação: abordagens antropológicas 

clássicas sobre os processos de ensino e aprendizagem, em especial estudos sobre “socialização” e 



“cultura e personalidade”; abordagens antropológicas contemporâneas sobre cognição, processos de 

transmissão de saberes, desenvolvimento infantil e a contribuição das crianças para o estudo da cultura 

e da sociedade; estudos das relações estabelecidas por meio da escola, com ênfase nas questões de raça 

e gênero; reflexões sobre o ensino da Antropologia na sala de aula do ensino fundamental e médio. 

Turma: 09310 

Horário: terça-feira, às 08h20min 

Professora: Silvia Loch 

 

 

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. 

Turma: 10320 

Horário: terça-feira, às 18h30min  

Professora: Letícia Cesarino 

 

 

ANT 7035 – Tópicos Especiais em Antropologia IX: Antropologia e Literatura (72 horas/aula) 

 

Contaminações produtivas entre a imaginação etnográfica e literária. A antropologia como ficção 

científica, a ficção como antropologia especulativa. Críticas ao eurocentrismo e branquitude do 

'cânone' literário e do 'literário' como valor. Afrofuturismo(s) e afrografias. Descrição, narração, 

fabulação. Textualidade, oralidade, oralitura. Etno-biografia e auto-etnografia. Experimentações 

etnográficas - textuais, gráficas e digitais. 

Turma: 03337 

Horário: sexta-feira, às 14h20min 

Professor: Scott Head 

 

 

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: Silvia Loch 

 



ANT 7003 – Relações Inter-étnicas (72 horas/aula)** 

Grupos étnicos. Processos sócio-culturais de construção de identidade étnicas. Particularidades 

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

Sociedades pluriétnicas, cultura e política. 

Turma: 01338 

Horário: segunda-feira, às 08h20min 

Professora: Edviges Ioris 

** [Disciplina reservada preferencialmente a estudantes de primeira fase do Curso de Museologia] 


