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EMENTÁRIO DO PPGAS/MN/UFRJ 
2010 

Alterações a serem implementadas a partir de 2010, conforme Novo Regulamento deste Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), Museu Nacional (MN), Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), processo nº 23079.056729/2008-90. 

 
 

DOUTORADO: 

I. DISCIPLINAS TEÓRICAS 
Carga horária: 45h/aula (carga horária individual ou compartilhada conforme o período letivo). 

Público alvo: corpo discente do PPGAS, dos demais programas de pós-graduação lato e stricto 
sensu da UFRJ e de outras instituições de ensino superior, alunos de graduação da UFRJ. 

Periodicidade: Semestral 

Local: salas de aula do Museu Nacional 

 

MNA - 801 Problemas de Antropologia Comparada 
Origens, desenvolvimento e problemas resultantes da aplicação do método comparativo em 
Antropologia Social 

 

MNA - 802 Teorias das Representações, da Ideologia e da Cultura 
Discussão das teorias das ciências sociais no tocante aos conceitos-chave de representações,  
cultura e ideologia  

 

MNA - 803 Organização Social e Parentesco - Introdução aos conceitos e problemas dos estudos 
antropológicos de parentesco, procurando avançar até as discussões atuais.  

 

MNA - 804 Sociedades Camponesas 
Acesso dos alunos aos conceitos básicos usados pelos cientistas sociais voltados para o estudo do 
campesinato e, sempre que possível, às tradições teóricas que lhes servem de suporte.  

 

MNA - 805 Antropologia das Sociedades Complexas 
Apresentação, definição e sistematização das partes do conhecimento acumulado e desenvolvido 
pela Antropologia Social no estudo de sociedades ditas nacionais, complexas, industriais ou 
modernas. 

 

MNA - 806 Introdução à Antropologia Social 
Visão geral dos campos de estudo da Antropologia Social ao longo de sua trajetória histórica, 
apresentando a disciplina a alunos que não tenham com ela tido qualquer contato anterior, 
notadamente para cursos de pós-graduação de outros programas. 

 

MNA - 807 Rituais, Jogos, Performances, Simbolismo 
Estudo dos problemas e teorias associados à análise dos sistemas rituais e simbólicos em sua 
imbricação na estrutura social.  

 

MNA 808 – Pesquisa de Tese de Doutorado – Zero Crédito 

 

MNA - 809 Antropologia do Poder 
Reflexão sobre o estudo antropológico da atividade política e dos sistemas de poder, com origens 
históricas e culturais diversas, em sociedades complexas e indígenas. Abordagem dos conceitos e 
teorias fundamentais da disciplina no tocante à política em diferentes tradições nacionais, e seus 
diálogos com a Sociologia, a Ciência Política e a Filosofia Política.  
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MNA - 810 Minorias Nacionais 
Análise das relações estabelecidas entre as chamadas "minorias" étnicas e a sociedade nacional. 
Atenção especial é dada aos processos de suas interrelações com a sociedade envolvente 
retomando analiticamente as formas como tais relações foram pensadas: aculturação, assimilação, 
integração etc. 

 

MNA - 811 Antropologias Especiais 
Exame da emergência ou rearticulação de temas, problemas e campos de investigação para a 
análise antropológica que se tornem recentemente de importância. 

 

MNA - 812 Estrutura Social do Brasil 
Leitura de clássicos da ciência social e da  historiografia sobre o Brasil, com ênfase nas principais 
polêmicas e debates estruturantes desse campo. 

 

MNA - 813 Antropologia Econômica 
A Antropologia Econômica como domínio do saber. Problemas teóricos e problemas de métodos. 
Avaliação dos debates em curso. Perspectivas analíticas e realizações. Análise de monografias. 

 

MNA - 814 Estudos Regionais e de Comunidade 
O conceito de comunidade nas ciências sociais, abrangendo (a) as relações entre a história do 
conceito de comunidade e o lugar estratégico assumido pelos estudos de comunidade, (b) a 
coexistência e eventual substituição dos "estudos de comunidade" por "estudos em comunidade", 
bem como os esforços mais radicais de redefinição do objeto da Antropologia, (c) as relações entre 
as novas práticas  da Antropologia e os conhecimentos "acumulados" pela prática dos estudos de 
comunidade. 

 

MNA - 815 Antropologia Urbana 
Apresentação e discussão de textos básicos de antropologia urbana no estudo de sociedades 
complexas. A ênfase principal será dada aos trabalhos da Escola de Chicago, da antropologia social 
britânica, chegando à produção brasileira e internacional contemporânea.  

 

MNA - 816 Indivíduo e Sociedade 
Discussão, por um lado, dos esquemas e modelos presentes nas ciências sociais para lidar com a 
questão das unidades de análise e, por outro lado, das condições e características da representação 
de ‘indivíduo’ característica das sociedades modernas.  

 

MNA - 817 Construção Social da Pessoa 
Teorias relativas à construção social da pessoa, abordando a relação entre os processos dessa 
construção e suas condições ideológicas e societárias.  

 

MNA – 818 Antropologia das Emoções 
Visão geral dos diversos caminhos pelos quais as emoções se apresentam como problema 
etnográfico e assumem estatuto teórico em determinadas tradições das ciências sociais.  

 

MNA 819 – Antropologia da Religião 
Estudo de noções gerais (como a de sagrado), de conceitos específicos (como os de xamanismo, 
crença, transe, devoção) e de teorias diversas (como as do totemismo, animismo, simbolismo, 
desmagicização) relativas aos fenômenos ditos religiosos.  

 

MNA 820 – Antropologia e Globalização 
Entendimento antropológico de fenômenos sociais de múltipla ordem a partir da perspectiva da 
globalização. 

 

MNA 821 - Críticas da Antropologia 
Exame dos momentos de crise disciplinar e das propostas críticas feitas desde outros campos de 
saber. 
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MNA 822 - Antropologia e filosofia 
As relações entre antropologia social e filosofia, do ponto de vista da formulação de teorias 
antropológicas, de métodos da disciplina e de investigações específicas.  

 

MNA 823 - Antropologia dos Grupos Afro-Brasileiros 
A trajetória dos estudos ditos afro-brasileiros no Brasil, a partir da análise do pensamento social 
brasileiro, das teorias raciais, sobre preconceitos e estereótipos, assim como a construção de 
grupos e movimentos sociais que têm na noção de afro-brasileiro e outras formas de “negritude” o 
ponto de partida para sua auto-definição. 

 

MNA 824 – Troca e reciprocidade 
Exame das diferentes teorias a respeito da natureza das relações de troca. 

 

MNA 825 - Oficina de Pesquisa em Antropologia 
Iniciação dos estudantes na prática da atividade de formulação de problemas para investigação, na 
coleta de dados por meio de entrevista, história de vida, observação, trabalho em arquivos, e na 
análise de materiais empíricos. 

 

MNA 826 - Antropologia dos Modos de Regulação Social 
Exame dos instrumentos conceituais que permitem uma análise distanciada de questões que 
envolvem o conflito, o uso do direito e o uso da força física. 

 

MNA 827 – Antropologia do Direito – O estudo dos sistemas jurídicos e judiciários em 
Antropologia Social, destacando-se as teorias, métodos e técnicas de investigação gerados nessas 
investigações, assim como a leitura de monografias.  

 

MNA 828 – Antropologia dos Colonialismos 
Estudo dos processos de invasão, conquista e dominação política e cultural de populações 
autóctones por sociedades e organizações administrativas ocidentais. Análise dos dispositivos de 
persistência e reprodução das formas de dominação oriundas dos processos históricos de 
colonização em sociedades e Estados pós-coloniais. 

 

MNA 829 - Antropologia dos Processos de Transformação  
Exame dos instrumentos de análise que permitam explicar e compreender fenômenos de mudança 
social. 

 

MNA 830 – Antropologia da Arte 
As teorias antropológicas sobre as manifestações artísticas em sociedades indígenas e complexas, 
a discussão da definição desses fenômenos pela Antropologia e dos métodos propostos para 
abordá-los.   

 

MNA 831 – Antropologia dos Processos de Formação de Estado 
Os processos de formação de Estado em sociedades ditas complexas, a partir das diversas 
tradições antropológicas e do diálogo com outras disciplinas (Sociologia, História e Ciência Política) .  

 

MNA 832 – Antropologia Social da Cultura Material – Estudo sócio-antropológico da produção, 
troca, distribuição e consumo das manifestações materiais das culturas (artefatos, vestuário, 
habitações, tecnologias etc) em sociedades simples e complexas. Teorias, métodos, técnicas e 
diálogos disciplinares.   

 

MNA 833 - Antropologia e Ética 
As relações entre éticas e ciências sociais e, de modo mais restrito, a(s) ética(s) de trabalho do(s) 
antropólogo(s), histórica e contemporaneamente.  

 

MNA 834 - Antropologias Periféricas 
Processos de migração dos saberes antropológicos, sua adaptação a diversos contextos nacionais, 
suas relações com a administração pública e outras instâncias da vida social, fora dos contextos das 
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tradições britânica, norte-americana e francesa.  

 

MNA 835 – Antropologia Histórica e Etnohistória 
As áreas de interface entre Antropologia Social e História, quer no estudo de sociedades complexas 
quer na de sociedades indígenas. Críticas aos estudos antropológicos destituídos de embasamento 
histórico. Métodos, técnicas e conseqüências epistemológicas na construção da investigação em 
Antropologia em perspectiva histórica. 
 

MNA 836 - Antropologia e História Social do Esporte 
As principais contribuições a uma sociologia e a uma história social do esporte como fenômeno geral 
e dos esportes em particular, nas diversas culturas. 
 

MNA 837 -  Sobre a "Cultura Popular" 
A cultura das classes populares, enfatizando-se a problematização de seu processo de constituição, 
assim como a importância de mediadores e especialistas na própria construção deste objeto. 
 

MNA 838 – Antropologia das Instituições de Conservação Cultural 
A análise histórico-antropológica de instituições de conservação cultural como museus, coleções 
científicas, bibliotecas, arquivos e institutos de patrimônio cultural em sociedades complexas e seu 
papel nos processos de dominação colonial. Abordará a relação desses dispositivos com a história 
da Antropologia e campos afins. 
 

MNA 839 - Antropologia do Desenvolvimento 
Discussão da noção de desenvolvimento, tomando-a como parte de um conjunto de saberes para a 
dominação colonial; abordagem crítica das teorias formuladas pelos ideólogos do desenvolvimento 
social; debate das teorias antropológicas, métodos e técnicas voltados para análise crítica de 
processos induzidos de desenvolvimento. 
 

MNA 840 - Antropologia do Meio Ambiente 
Exame da literatura antropológica e sociológica sobre a temática do meio ambiente, e sobre sua 
apropriação pelo Estado, por agências de financiamento internacionais e por diferentes agentes 
sociais. Relação da temática ambiental com  diferentes grupos e classes sociais.   
 

MNA 841 - Antropologia do Trabalho 
Exame da literatura antropológica, sociológica e histórica sobre as classes trabalhadoras, incluindo 
problemas como o da saúde e desgaste do trabalhador, as conseqüências para o meio ambiente, 
assim como a constituição de novas formas de lazer.    
 

MNA 842 – Antropologia da Saúde 
Exame das concepções culturalmente diferenciadas de saúde e doença, sobre os sistemas 
terapêuticos existentes em distintas sociedades e em segmentos sociais de sociedades complexas,  
e das representações e  práticas sociais que a eles se articulam. 
 

MNA 843 - História Social das Idéias Etnológicas no Brasil I 
Uma visão do desenvolvimento dos estudos acerca das populações indígenas situadas em território 
brasileiro, produzidos no Brasil. Análise crítica das representações e teorias eruditas produzidas 
sobre as populações indígenas a partir da leitura de monografias até os anos 1940. 
 

MNA 844 - História Social das Idéias Etnológicas no Brasil II 
Uma visão do desenvolvimento dos estudos acerca das populações indígenas situadas em território 
brasileiro, produzidos no Brasil. Análise crítica das representações e teorias eruditas produzidas 
sobre as populações indígenas a partir da leitura de monografias, da década de 1940 até os dias de 
hoje. 
 

MNA 845 - Etnologia dos Índios Sul-Americanos 
Uma visão geral das sociedades indígenas da América do Sul, oferecendo informações históricas e 
etnográficas sobre estas populações, abarcando tanto situações sociais presentes quanto os 
estudos produzidos sobre estas em diferentes campos do saber. 
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MNA 846 Relações Interétnicas 
Estudo dos processos de criação de grupos e significados étnicos em perspectiva histórico-
antropológica. Leitura das teorias sobre grupos, identidades e relações étnicas produzidas pela 
Antropologia Social a partir do estudo de diferentes contextos sócio-culturais.  Estudo dos problemas 
colocados pelo confronto entre as sociedades tribais e as sociedades nacionais, entre populações 
imigrantes e sociedades envolventes, em suas múltiplas dimensões cognitiva, política e econômica. 

 

MNA 847 - Indigenismo e Políticas Indigenistas nas Américas 
Discussão dos problemas centrais da relação entre sociedades indígenas e organizações 
administrativas, notadamente os Estados nacionais, no continente americano. Estudo das 
representações, das práticas e legislações de Estados nacionais dirigidos ao controle e gestão das 
populações indígenas.   

 

MNA 848 - Território e Modalidades Sociais de Gestão Ambiental 
Estudo da relação de grupos indígenas e de diversos tipos de campesinatos com seus 
ecossistemas, o espaço geográfico que habitam, as formas de organização das suas atividades 
econômicas, a relação destas com a sua organização social e simbólica, bem como as organizações 
e formas de poder com as quais se relacionam na gestão geopolítica de seus recursos naturais. 

 

MNA 849 - Movimentos Indígenas e Organizações Étnicas 
Estudo das formas de mobilização social e articulação política frente aos colonialismos e Estados 
nacionais desenvolvidas por populações indígenas de diferentes continentes. Os movimentos sócio-
religiosos nas Américas. Movimentos e organizações indígenas no Brasil. 

 

MNA 850 – Saúde e Problemas Sanitários em Sociedades Indígenas 
Exame dos distintos sistemas de saúde em sociedades indígenas no Brasil e os problemas surgidos 
do contato entre essas populações e os sistemas sanitários oficiais.  

 

MNA 851 - Estudos de Parentesco Ameríndio 
Exame das questões mais importantes que nortearam os estudos antropológicos do parentesco 
desde o período vitoriano e avaliação da pertinência analítica de algumas dessas questões para o 
conhecimento do parentesco ameríndio. 

 

MNA 852 - Xamanismo e Religiões Ameríndias 
Exame das questões centrais da etnologia das sociedades indígenas, através do estudo do 
xamanismo e de fenômenos religiosos articulados ao processo colonial nas Américas. 

 

MNA 853 – Antropologia da Guerra 
Elementos de uma antropologia da guerra, discutindo os significados culturais e sociopolíticos desse 
fenômeno em diferentes contextos. 

 

MNA 854 - Problemas de Análise Etnológica 
Análise, a partir da leitura de monografias específicas, de temas relevantes para a análise de 
sociedades indígenas em diversos continentes, tais como as teorias do parentesco; ideologias de 
grupos sociais; sistemas de representação; sistemas políticos; relações com estruturas coloniais; 
sistemas interétnicos; processos de migração e transnacionalização etc.  

 

MNA 855 - Estrutura Social de Grupos Tribais 
Discussão de teorias, métodos e modalidades de investigação e exame de monografias acerca de 
sociedades indígenas em diversos continentes, com ênfase nos aspectos relativos ao parentesco, 
organização social, cosmologia e ritual. 

 

MNA 856 - Sociologia do Desenvolvimento 
Análise crítica dos modelos e processos de desenvolvimento econômico, social e político. Ênfase 
dada aos seguintes tópicos: estrutura econômica, processo de urbanização, estrutura de classes, 
estrutura de poder e setores dinâmicos dos sistemas sociais do Brasil e da América Latina. 
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MNA 857 – Teorias da identidade 
A identidade enquanto fenômeno nas teorias sociológicas e antropológicas. Identidade e classe; 
identidade e status; identidade pessoal. Identidade e participação política; identidade e cidadania; 
identidade e políticas públicas. Políticas da identidade. 

 

MNA 858 - Sociologia da Arte 
Estudo das teorias sociológicas da prática artística, das ideologias que a informam e a da sua 
produção objetivada, do ponto de vista de sua dimensão e sentido sociais. 

 

MNA 859 - Sociologia da Produção Intelectual 
Estudo da organização e das práticas sociais que ordenam a produção intelectual em sociedades 
complexas, assim como das teorias que procuram construí-la enquanto objeto de investigação. 

 

MNA 860 - Línguas Indígenas Brasileiras 
As línguas indígenas brasileiras, com uma abordagem introdutória a seus aspectos fonético, 
fonológico, morfológico e sintático. Um panorama da distribuição geográfica e da classificação das 
línguas indígenas. Objetiva estimular o interesse de novos pesquisadores nesta área. 

 

MNA 861 - Lingüística Antropológica 
Introdução aos aspectos relacionados ao uso e funções da linguagem nas sociedades. Análise 
crítica das teorias lingüísticas na correlação língua e cultura. 

 

MNA 862 - Tópicos em Teoria Lingüística 
Aspectos específicos das teorias lingüísticas para exploração temática aprofundada. 

 

MNA 863 - Estrutura das Línguas Indígenas Brasileiras 
Visão comparativa e tipológica das estruturas encontráveis nas línguas indígenas de sociedades 
indígenas sul-americanas, além de noções e procedimentos de análise básicos da lingüística 
através da apreensão de aspectos importantes da gramática dessas línguas. 

 

MNA 864 - Prática Lingüística  
Apresentação aos alunos dos métodos e técnicas de trabalho com línguas ágrafas, visando a 
descrição, análise e aprendizado dessas línguas. 

 

MNA 865 – Introdução à análise do discurso 
A região da análise do discurso e suas tendências na Lingüística atual. As diferentes escolas de 
análise do discurso e a determinação de seu objeto.  

 

MNA 866 – Fonologia das línguas indígenas brasileiras 
Introdução ao estudo de fonética e fonologia das línguas indígenas brasileiras. 

 

MNA 867 – Tópicos em análise do discurso 
Aprofundamento de tópicos específicos das teorias, métodos e técnicas de análise do discurso em 
Lingüística.  

 

MNA 868– Ritmo: manifestação e representação lingüística 
Definições de ritmo. As manifestações do ritmo e as possibilidades de estabelecimento de um 
padrão rítmico abstrato. Tratamento do ritmo em textos oralmente produzidos. Ritmo e discurso. O 
ritmo da fala: elementos constitutivos; os papéis desempenhados pela duração/quantidade; 
intensidade e altura; alterações vocálicas. Tipos de abordagem ao ritmo; a abordagem motora; pé e 
intervalo. Ritmo e estrutura lingüística: teoria silábica e equivalências métricas; línguas que contam 
sílabas e línguas que contam moras; compensação rítmica; ritmo e acento; pés manifestados; 
representação fonológica e valores binários; a redução de pés ternários a pés binários. Ritmo e 
discurso: o jogo do ritmo em superfícies lingüísticas e para além das superfícies lingüísticas. 
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MNA 869 - Etnografia da Fala 
O fenômeno língua-linguagem-verbalidade, como comportamento cultural e recurso comunicativo, a 
partir do uso da linguagem verbal. Introdução ao estudo dos principais gêneros verbais nas tradições 
orais, os chamados “gêneros marcados ”ou não-coloquiais: narrativa, oratória, diálogo ritual.  

 

MNA 870 - Antropologia Biológica 
Familiarização dos alunos com conceitos característicos da antropologia biológica. Em particular, 
visa discutir os processos evolutivos humanos e as relações entre homem e seu ambiente de uma 
perspectiva biológica e sociocultural. 

 

MNA 871 - Dimensões do Conhecimento Arqueológico 
Panorama do desenvolvimento teórico da arqueologia, por meio da discussão de seus principais 
paradigmas. 

 

MNA 872 - Antropologia Cognitiva 
Relação entre representações culturais e cognição humana, por meio do estudo das teorias da 
mente e dos processos ontogenéticos e da problemática da transmissão cultural. 

 

MNA 873 - Dimensões do Conhecimento Etnológico 
Panorama do desenvolvimento teórico da etnologia, por meio da discussão de seus principais 
paradigmas. 

 

MNA 897 - Antropologia do Pensamento Social no Brasil 
Análise da produção intelectual, situando-a em termos das suas condições sociais de produção, do 
processo de construção de uma relativa autonomia de seus espaços próprios de produção, das 
regras das produções discursivas que elabora, das representações com que opera e que veicula. 

 

MNA 888 - Etnografia, escrita e teoria etnográfica 
Apresentação das concepções e dos debates a respeito da etnografia e discussão de suas 
implicações para a pesquisa e a teoria em antropologia. 

 

MNA 889 - Processos de transformação social 
Apresentação de teorias a respeito dos processos de transformação social e leitura de monografias. 

 

II. DISCIPLINAS TEÓRICO-PRÁTICAS 
 

Todas as disciplinas a seguir terão: 

Carga horária: 45h/aula (carga horária individual), sendo 15h teóricas e 30 práticas 

Público alvo: Corpo discente do PPGAS, de outros cursos de pós-graduação stricto sensu e de 
cursos de especialização sediados no Departamento de Antropologia. 

Periodicidade: Semestral 

Local: laboratórios, reservas técnicas e bibliotecas do Museu Nacional 

 

MNA 874 – Análise de pesquisa em Antropologia Social I 
Continuidade ao aprendizado da prática de pesquisa em Antropologia através da relação de 
orientação de um docente específico.  

 

MNA 875 – Análise de pesquisa em Antropologia Social  
Continuidade ao aprendizado da prática de pesquisa em Antropologia através da relação de 
orientação de um docente específico. 

 

MNA 876 – Análise de pesquisa em Antropologia Social III 
Continuidade ao aprendizado da prática de pesquisa em Antropologia através da relação de 
orientação de um docente específico. 
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MNA 877 – Análise de pesquisa em Antropologia Social IV 
Continuidade ao aprendizado da prática de pesquisa em Antropologia através da relação de 
orientação de um docente específico. 

 

MNA 878 – Análise de pesquisa em Etnologia I 
Aprendizado da prática de pesquisa em Etnologia através da relação de orientação de um docente 
específico. 

 

MNA 879 – Análise de pesquisa em Etnologia II 
O curso propõe-se a propiciar o aprendizado da prática de pesquisa em Etnologia através da relação 
de orientação de um docente específico. 

 

MNA 880 – Análise de pesquisa em Lingüística Antropológica I 
Aprendizado da prática de pesquisa em Lingüística Antropológica através da relação de orientação 
de um docente específico. 

 

MNA 881– Análise de pesquisa em Lingüística Antropológica II 
Aprendizado da prática de pesquisa em Lingüística Antropológica através da relação de orientação 
de um docente específico. 

 

MNA 882 – Análise de pesquisa em Lingüística Antropológica III 
Aprendizado da prática de pesquisa em Lingüística Antropológica através da relação de orientação 
de um docente específico. 

 

MNA 883 – Análise de pesquisa em Lingüística Antropológica IV 
Aprendizado da prática de pesquisa em Lingüística Antropológica através da relação de orientação 
de um docente específico. 

 

 

 

III. DISCIPLINAS PRÁTICAS 
Carga horária: 45h. 

Público alvo: Alunos do PPGAS, de outros cursos de pós-graduação lato e stricto sensu e de 
cursos de especialização sediados no Departamento de Antropologia. 

Periodicidade: Semestral 

Local: Sítios de Pesquisa fora do Museu Nacional 

Caráter: Práticas 

 

MNA 884 – Metodologia de Pesquisa e Coleta de Dados I 
Aprendizado e realização de pesquisas de campo sob a orientação de um docente. 

 

MNA 885 – Metodologia de Pesquisa e Coleta de Dados  
Aprendizado e realização de pesquisas de campo sob a orientação de um docente. 

 

MNA 886 – Metodologia de Pesquisa e Coleta de Dados  
Aprendizado e realização de pesquisas de campo sob a orientação de um docente. 

 

MNA 887 – Metodologia de Pesquisa e Coleta de Dados IV 
Aprendizado e realização de pesquisas de campo sob a orientação de um docente. 
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IV. DISCIPLINAS DE ESTÁGIO DIDÁTICO  
 

 

MNA 898 - Estágio Didático I – Carga horária: 15h/aula (carga horária individual) 
Oportunidade para o aluno aperfeiçoar suas capacidades didáticas sob a supervisão de um docente. 

 

MNA 899 - Estágio Didático II Carga horária: 15h/aula (carga horária individual) 
Oportunidade para o aluno aperfeiçoar suas capacidades didáticas sob a supervisão de um docente. 
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EMENTÁRIO DO PPGAS/MN/UFRJ 
2010 

Alterações a serem implementadas a partir de 2010, conforme Novo Regulamento deste Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), Museu Nacional (MN), Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), processo nº 23079.056729/2008-90. 

 
 

MESTRADO 
 

I. DISCIPLINAS TEÓRICAS 
Carga horária: 45h/aula (carga horária individual ou compartilhada conforme o período letivo). 

Público alvo: corpo discente do PPGAS, dos demais programas de pós-graduação lato e stricto 
sensu da UFRJ e de outras instituições de ensino superior, alunos de graduação da UFRJ. 

Periodicidade: Semestral 

Local: salas de aula do Museu Nacional 

 

 

MNA - 701 Teoria Antropológica I 
Curso de formação básica, cujo objetivo é oferecer uma introdução ao pensamento antropológico, 
através da leitura e discussão de textos que contribuíram para a construção e desenvolvimento da 
disciplina. O curso organiza-se em torno das principais escolas que marcaram a história da 
antropologia, seguindo uma linha cronológica e encerrando-se por volta dos anos 1960. 

 

MNA - 702 Teoria Antropológica II 
Curso de prosseguimento de Teoria Antropológica I. Destinado às proposições do pensamento 
antropológico nas últimas décadas do século XX através da leitura da bibliografia das diversas 
tradições pelas quais a disciplina se desenvolveu.  

 

MNA- 703 Teoria Antropológica III 
 - Curso voltado à leitura detalhada de algumas monografias antropológicas, construídas a partir de 
uma relação entre argumentos teóricos e empíricos. O objetivo do curso é discutir esse "produto 
clássico" do trabalho antropológico, atendendo, em cada caso, especialmente: à forma de construir 
os objetos de reflexão, à articulação entre discussões teóricas e evidências empíricas, à diversidade 
das operações de pesquisa, e a natureza da relação entre o/a pesquisador/a e o mundo social e 
cultural estudado. 

 

MNA - 704 Teoria Antropológica IV 
 – Curso voltado à leitura detalhada de algumas monografias antropológicas produzidas por autores 
brasileiros, construídas a partir de uma relação entre argumentos teóricos e empíricos. O objetivo do 
curso é discutir esse "produto clássico" do trabalho antropológico, atendendo, em cada caso, 
especialmente: à forma de construir os objetos de reflexão, à articulação entre discussões teóricas e 
evidências empíricas, à diversidade das operações de pesquisa, e a natureza da relação entre o/a 
pesquisador/a e o mundo social e cultural estudado. 

 

MNA 705 - Seminário de Mestrado 
 - Discussão e análise de tópicos de pesquisa, projetos e plano de dissertação, visando orientar os 
alunos para finalização do mestrado. 

 

MNA 706 - História social da Antropologia I 
Exame crítico da construção do saber antropológico até os anos 1960. 

 

MNA 707 - História social da Antropologia II 
O Exame crítico da construção do saber antropológico dos anos 1960 até o presente. 
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MNA 708 – Pesquisa de Dissertação de Mestrado – Zero Crédito 
Disciplina de manutenção da matrícula no sistema SIGA/UFRJ (Sistema de Gerenciamento 
Acadêmico) 

 

MNA 709 - História Social da Antropologia no Brasil II 
O curso visa examinar de forma crítica a construção do saber antropológico no Brasil dos anos 1960 
até o presente. 

 

MNA 710 - Métodos de Análise em Antropologia Social 
Exposição dos diversos métodos de análise e pesquisa em antropologia social, seus diálogos com 
outras disciplinas. As repercussões epistemológicas dos métodos e teorias empregados nas 
tradições antropológicas. 

 

MNA 711 - Etnologia e Arqueologia Sul-Americanas 
Introdução às questões teóricas, metodológicas e empíricas nos campos da etnologia e da 

arqueologia de sociedades sul-americanas. 

 

MNA 712 - Estrutura e Sistema de Poder 
Estudo de estruturas sociais de sociedades nacionais, seus sistemas de poder, prestígio, 
estratificação, classes sociais, hierarquias, formação de comunidades políticas e associações de 
poder. Estudo de textos de pensadores sociais e sociológicos modernos e clássicos em torno dos 
problemas relativos ao poder nas sociedades humanas.  

 

MNA 713 - Análise Sociológica 
Estudo de teorias, métodos, técnicas e problemática geral da análise de dados brutos em 
Sociologia, com atenção especial a problemas de formulação de hipóteses viáveis para a prática da 
pesquisa em Sociologia. 

 

MNA 714 - Estratificação Social 
Estudo da estratificação social por meio de status e não por classe, procurando ver as relações e a 
compatibilidade do emprego analítico-descritivo dos dois conceitos. 

 

MNA 715 - Teoria Sociológica I 
Leitura de sociólogos e pensadores sociais, averiguando sua repercussão na produção 
antropológica. Análise de tópicos e autores específicos da chamada Escola Sociológica Francesa.  

 

MNA 716- Teoria Sociológica II 
 – Leitura de sociólogos e pensadores sociais, averiguando sua repercussão na produção 
antropológica. Análise de tópicos e autores específicos oriundos da “tradição marxista”.  

 

MNA 717 - Teoria Sociológica III 
Leitura de sociólogos e pensadores sociais, averiguando sua repercussão na produção 
antropológica. Análise de tópicos e autores específicos oriundos da sociologia alemã (Weber, 
Simmel, Mannheim etc.). 

 

MNA 718 - Teoria Sociológica IV 
Leitura de sociólogos e pensadores sociais, averiguando sua repercussão na produção 
antropológica. Análise de tópicos e autores contemporâneos. 

 

MNA 719 - Movimentos Sociais 
Estudo da dinâmica interna e articulação dos movimentos sociais, bem como das teorias e modelos 
sociológicos disponíveis sobre o tema. 

 

MNA 720 - Mudança Social  
Análise das teorias sociológicas explicativas dos fenômenos de "mudança" e "transição", sobretudo 
nas sociedades de classes. 
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MNA 721 - Introdução à Lingüística  
História da disciplina, sobre seus fundamentos epistemológicos e sobre seus principais paradigmas. 
Introdução ao tema para alunos de diversas formações, especialmente nas Ciências Sociais. 

 

MNA 722 - Estruturas Sociais e Cosmologias Ameríndias 
Análise das estruturas sociais e cosmológicas dos povos nativos das Américas, por meio de 
informações históricas e etnográficas sobre estas populações. 

 

MNA 723 - Tópicos em Etnologia  
Conceitos e métodos de análise em etnologia. Questionamento do termo Etnologia e de sua 
pertinência, em perspectiva histórica, nas diversas “tradições nacionais” em que se materializa a 
disciplina.  

 

MNA 724 – Rituais e Simbolismo  
Estudo dos problemas e teorias associados à análise dos sistemas simbólicos e sua imbricação na 
estrutura social. 

 

MNA 725 – Antropologia Política  
Estudo comparado de sistemas políticos com origens nos problemas e teorias associados à análise 
dos sistemas simbólicos e sua imbricação na estrutura social. 

 

MNA 739 – História Social da Antropologia no Brasil I 
Exame crítico da construção do saber antropológico no Brasil até os anos 1960. 

 

MNA 740 – História Social da Antropologia no Brasil II 
Exame crítico da construção do saber antropológico no Brasil a partir dos anos 1960. 

 

MNA 741 – Antropologia da Imagem 
Discussão das teorias e das experiências de articulação da análise antropológica com o uso ou 
através de imagens de diversos tipos.  

 

MNA 742 – Gênero, Reprodução e Sexualidade 
Discussão das teorias e experiências etnográficas dessa temática. 

 

 

 

II. DISCIPLINAS TEÓRICO-PRÁTICAS 
 

Todas as disciplinas a seguir terão: 

Carga horária: 45h/aula (carga horária individual), sendo 15h teóricas e 30 práticas 

Público alvo: Corpo discente do PPGAS, de outros cursos de pós-graduação stricto sensu e de 
cursos de especialização sediados no Departamento de Antropologia. 

Periodicidade: Semestral 

Local: laboratórios, reservas técnicas e bibliotecas do Museu Nacional 

 

 

MNA 726 – Laboratório de Pesquisa em Antropologia Social I 
Apresentação do aluno à prática de pesquisa antropológica sob a orientação de um docente 
específico. 

 

MNA 727 – Laboratório de Pesquisa em Antropologia Social II 
Apresentação do aluno à prática de pesquisa antropológica sob a orientação de um docente 
específico.  
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MNA 728 – Laboratório de Pesquisa em Antropologia Social III  
Apresentação do aluno à prática de pesquisa antropológica sob a orientação de um docente 
específico.    

 

MNA 729 – Laboratório de Pesquisa em Antropologia Social IV 
Apresentação do aluno à prática de pesquisa antropológica sob a orientação de um docente 
específico.   

 

MNA 730 – Análise de pesquisa em Etnologia I  
Aprendizado da prática de pesquisa em Etnologia através da relação de orientação de um docente 
específico. 

 

MNA 731 – Análise de pesquisa em Etnologia II 
Aprendizado da prática de pesquisa em Etnologia através da relação de orientação de um docente 
específico. 

 

MNA 732 – Análise de pesquisa em Antropologia Social I 
Continuidade do aprendizado da prática de pesquisa em Antropologia Social através da relação de 
orientação de um docente específico. 

 

MNA 733 – Análise de pesquisa em Antropologia Social II  
Continuidade do aprendizado da prática de pesquisa em Antropologia Social através da relação de 
orientação de um docente específico. 

 

MNA 734 – Análise de pesquisa Lingüística Antropológica I 
 – Aprendizado da prática de pesquisa em Lingüística Antropológica através da relação de 
orientação de um docente específico. 

 

MNA 735 – Análise de pesquisa Lingüística Antropológica II  
Aprendizado da prática de pesquisa em Lingüística Antropológica através da relação de orientação 
de um docente específico. 

 

 

III. DISCIPLINAS PRÁTICAS 
 

Todas as disciplinas a seguir terão: 

Carga horária: 45h/aula (carga horária individual). 

Público alvo: Corpo discente do PPGAS, de outros cursos de pós-graduação stricto sensu e de 
cursos de especialização sediados no Departamento de Antropologia. 

Periodicidade: Semestral 

Local: laboratórios, reservas técnicas e bibliotecas do Museu Nacional 

 

MNA 736 – Metodologia de Pesquisa e Coleta de Dados I 
Aprendizado e realização de pesquisas de campo sob a orientação de um docente. 

 

MNA 737 – Metodologia de Pesquisa e Coleta de Dados II 
Aprendizado e realização de pesquisas de campo sob a orientação de um docente. 

 

MNA 738 – Metodologia de Pesquisa e Coleta de Dados III 
Aprendizado e realização de pesquisas de campo sob a orientação de um docente. 

 

 

MNA 745 - Estágio Didático I – Carga horária: 15h/aula (carga horária individual). 
Oportunidade para o aluno aperfeiçoar suas capacidades didáticas sob a supervisão de um docente. 

 


