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1. EMENTA
Estudo de temas específicos e pertinentes em Arqueologia.
2. OBJETIVO:
Duas disciplinas de Arqueologia vêm sendo ministradas no curso de História
(Introdução à Arqueologia e o Povoamento Pré-Colonial do Brasil) que tratam de
aspectos básicos, teóricos e práticos da Arqueologia e a história da ocupação pr´colonial do Brasil. Nestes cursos tenho percebido o interesse dos alunos por questões
das mais variadas da Arqueologia. Tendo em vista este fato, a presente disciplina
buscará trabalhar algumas destas questões, através da literatura pertinente
atualizada. Para realizar isto, inicialmente a turma deverá ser consultada sobre seus
interesses para então se definir quais temas serão abordados e qual a literatura será
utilizada.
De antemão fiz um levantamento de textos que podem ser aproveitados no curso, são
os que constam da bibliografia no final do programa, naturalmente, apenas alguns
capítulos serão selecionados.
Considerando que as publicações no Brasil em Arqueologia são muito escassas,
deverão ser utilizadas, neste curso, textos de autores estrangeiros publicados em
espanhol. A fluência nas leituras em espanhol é de fundamental importância para os
alunos, uma vez que boa parte do que está sendo produzido nos outros países
demora a ser publicado em português, quando chega a ser. Neste sentido, este
curso, também propiciará oportunidade aos alunos de ampliar sua capacidade de
leitura em espanhol, através da prática.
Por outro lado, tendo em vista que boa parte dos alunos da turma não deve ter tido a
oportunidade de conhecer sítios arqueológicos e por considerar de suma importância
o exercício prático para uma maior assimilação dos conteúdos, nesta disciplina
deverão ocorrer visitações a alguns dos sítios arqueológicos de Santa Catarina. Minha
intenção é que a turma tenha oportunidade de conhecer sítios do litoral Norte e Sul de
Santa Catarina, além dos da Ilha de Santa Catarina, bem como alguns do interior.
Com isto pretendo ressaltar a diversidade dos sítios arqueológicos de Santa Catarina
e as especificidades relacionadas a cada uma destas regiões.
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