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Disciplina:  Teoria Antropológica III 
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Professor:  Scott Head head.sc@gmail.com 
Carga horário:  108hs (c/PPCC) 

Horário   Atividades síncronas:  Quinta-feiras, 15hs-16:30hs (1h30m/
aula) 
   Atividades assíncronas: Antes da aula, 2h30m/aula (leitura e 
redação de          questões.) 
       PPCC, 2hs/aula (trabalho em grupos)   

Plano de ensino simplificado (preliminar) 
Adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de atividades presenciais 
por atividades remotas, assíncronas e síncronas, enquanto durar a pandemia do novo 
coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e Res-
olução 140/2020/CUn. 

Ementa:  
Teorias antropológicas contemporâneas. As diferentes teorias da cultura. As críticas 
póscoloniais e as novas expressões da antropologia. 

Objetivos e Metodologia: 
O principal objetivo da disciplina é percorrer algumas questões centrais (e outras ainda  
periféricas) que antecipam e instigam  a antropologia contemporânea, como: a relação entre 
etnografia e teoria, a formação dos conceitos, formas de ação simbólica, dinâmicas 
identitárias, autoobjetivação cultural, modos de representação, a vocação reflexiva e críticas 
(feminista, pós-moderna, pós-colonial, negra-diaspórica) da disciplina. 
Em função do presente contexto emergencial devido à pandemia, o conteúdo da disciplina 
será excepcionalmente trabalhado integralmente de modo remoto, com atividades síncronas 
e assíncronas.  
Além das aulas síncronas, haverá atividades assíncronas, a principal sendo a leitura dos tex-
tos, mas também podendo envolver assistir filmes,‘lives,’ etc.  
Também haverá atividades de PPCC, envolvendo trabalho em grupos (de 2 a 4) e a prepara-
ção de um texto direcionado a um ou mais dxs autores e/ou movimentos a partir da biblio-
grafia da disciplina e opcionalmente discutindo algum ‘objeto’ ou ‘prática’ em relação à teo-
ria e/ou autor/a escolhido/a. 
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Formas de avaliação (Sujeito a modificações). 
- Haverá a entrega de pequenas reflexões (±um parágrafo, 150-250 palavras) sobre textos, 
de 15 em 15 dias: 30% da nota total.  
- Duas destas reflexões deverão ser elaboradas como pequenos ensaios (articulando relações 
com outros textos), 3-5pgs, 
20% cada [= 40%] da nota total. 
- Atividade realizada em grupo como atividade de PPCC: 30% da nota total. 

Presença 
75% das aulas síncronas - mas quando houver algum acontecimento que impeça presença na 
aula síncrona, importa comunicar p/ o professor na mesma semana da falta (antes ou depois 
da aula), p/ poder chegar a um trabalho compensatório, suprindo a falta. 

Cronograma e bibliografia provisória: 
O cronograma das leituras e avaliações seguirá o Calendário Acadêmico, 2020.2, iniciando 
em fevereiro de 2021, consistindo num total de 16 semanas, a última reservada para possi-
bilidade de Recuperação.  
O programa de leituras com textos p/ semana será disponibilizado via Moodle antes do iní-
cio das aulas em fevereiro, 2021. 
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