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Disciplina:  Antropologia da Saúde – Terapia Ocupacional 
Docente: Fabiana Maizza 

Código:  HS 184 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  (X) Optativa 

 
(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Quintas:  
13:30h-17:30h 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: Presencial 

CH Total: 60 

CH Semanal: 04 

Padrão (PD): 

60 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
EMENTA 

 
Saúde e doença como conceitos ligados ao contexto histórico/político de cada sociedade e à 
experiência concreta de cada sujeito. Diálogos entre o biológico e o social (natureza/cultura). 
Saúde, doença e diversidade cultural.  
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Refletir sobre o conceito de saúde enquanto algo que se situa na “norma”, e as consequências 
disso para nossa concepção daquilo que desviaria do “normal”. Refletir sobre a construção social 
do “normal”, embasada naquilo que entendemos como “natural”, e sobre o que seria de fato 
“natural” em nossa sociedade, em contraste tanto com outros modos de pensamento, como o 
indígena, por exemplo; quanto com movimentos sociais e intelectuais em nossa sociedade que 
recusam o “normal”, como o movimento queer, por exemplo. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Refletir sobre as construções sociais legitimadas pelos cientistas através da “objetividade 
científica”, muitas das quais surgem a partir de pressupostos sobre a natureza física do corpo, ou 
seja, a partir da ideia de que o corpo biológico seria dado, enquanto haveria uma construção 
social de outras características do humano. No entanto, o que parece contraditório nesse 
procedimento é que a própria ideia do dado, do “natural” – aquilo que a ciência "estuda”, 
“descobre”, “analisa” – é também construída socialmente. O curso pretende apontar, através da 
reflexão antropológica, para essas contradições da ciência, que se baseiam na dicotomia 
natureza e cultura e em um mundo supostamente dividido entre o “dado” e o “construído”.  
 
 

PROGRAMA (sujeito à alterações) 
 
PARTE I – A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA NATUREZA 

 
Aula 1 (02/08): Introdução ao curso  
 
Introdução ao curso.  
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Aula 2 (09/08): Naturezasculturas 
 
Latour, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Editora 
34, 2001 (1991) (capítulo 1).  
 
Garcia, Uirá. “Macacos também choram, ou esboço para um conceito ameríndio de espécie”,  
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n.69, abril 2018, pp.179-204.  
http://www.scielo.br/pdf/rieb/n69/2316-901X-rieb-69-00179.pdf 
 
Seminário:  
Tsing, Anna. “Margens Indomáveis: cogumelos como espécies companheiras”. In ILHA�v. 17, n. 
1, p. 177-20, 2015b, p.184.  
https://doi.org/10.5007/2175-8034.2015v17n1p177>. 
 
Documentário: Virunga (netflix) 
 
Aula 3 (16/08): Mulheres e ciência 
 
Haraway, Donna. “Saberes Localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da 
perspectiva parcial”. Cadernos Pagu, [S.l.], v. 5, p. 7-41, 1995.  
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773 
 
Seminário:  
Keller, Evelyn Fox. “Qual foi o impacto do feminismo na ciência?”. Cadernos Pagu (27), julho-
dezembro 2006: pp. 13-34.  
http://www.scielo.br/pdf/cpa/n27/32137.pdf 
 
Entrevista com Isabelle Stengers e Vinciane Despret – por Oiara Bonilla e Tatiane Roque.  
Revista DR 
http://www.revistadr.com.br/posts/gostosas-da-vez-entrevista-dr-com-isabelle-stengers-e-
vinciane-despret 
 
Documentário: Ela fica linda quando está com raiva (netflix) 
 
Aula 4 (23/08): Raça e racismo 
 
Gould, Stephen Jay. A falsa medida do Homem. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2014 
(introdução, capítulos 1, 2 e 3).  
 
Seminário:  
Munanga, Kabengele. “Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje?”, Revista 
do Instituto de Estudos Brasileiros, n.62, pp. 20-31, 2015.  
https://www.revistas.usp.br/rieb/article/viewFile/107184/105723 
 
Documentário: A 13˚ Emenda (netflix) 
 
Aula 5 (30/08): Raça e racismo – continuação 
 
Crenshawn, Kimberle. A interseccionalidade na Discriminação de raça e gênero (mimeo).  
 
Seminários:  
Gonzalez, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira, Anpocs, 1980, mimeo.  
https://www.geledes.org.br/livros-e-textos-de-lelia-gonzalez/ 
 
Carneiro, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de 
uma perspectiva de gênero.  
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https://www.geledes.org.br/enegrecer-o-feminismo-situacao-da-mulher-negra-na-america-latina-
partir-de-uma-perspectiva-de-genero/ 
 
Aula 6 (06/09): Sociedades indígenas 
 
Viveiros de Castro, Eduardo. “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”. Mana 
2(2), 1996, pp. 115-144.  
 
Albert, Bruce. “O ouro canibal e a queda do céu: uma crítica xamânica da economia política da 
natureza”, Série Antropologia, 1995.  
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1849409/course/section/474081/pub405-2.pdf 
 
Seminários:  
Krenak, Ailton. “O eterno retorno do encontro”. 
https://www.geledes.org.br/narrativa-krenak-o-eterno-retorno-do-encontro/ 
 
Duarte, Nelly. “Minha vida como estudante no mundo dos brancos”, Revista de Antropologia 
(São Paulo, online), v.60, n.1: 35-46, 2017.  
https://www.revistas.usp.br/ra/article/download/132066/128283 
 
Lima Barreto, João Paulo e Mendes dos Santos, Gilton. “A volta da cobra canoa: em busca de 
uma antropologia indígena”, Revista de Antropologia (São Paulo, online), v.60, n.1: 84-98, 2017.  
https://www.revistas.usp.br/ra/article/view/132068/128285 
 
Baniwa, Gersem. “Antropologia indígena: o caminho da descolonização e da autonomia indígena”. 
https://docslide.com.br/documents/gersem-luciano-baniwa-antropologia-indigena-o-caminho-da-
descolonizacao.html 
 
Aula 7 (13/09): A cura dos xamãs yanomami 
 
Kopenawa, Davi e Albert, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: 
Companhia das letras, 2015 (capítulos a decidir).  
 
Seminário:  
Macedo, Valéria; Martins, Jaciara & Troncarelli, Maria Cristina. “Três linhas e alguns nós: serviço 
social, educação e antropologia na Casai – Sp”. Amazônica Revista de Antropologia 9 (2): 632 – 
659, 2017.  
https://periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica/article/view/5668 
 
Filme: O abraço da serpente  
 
Aula 8 (20/09): Primeira avaliação 
 
 
PARTE II – SEXO, GÊNERO E OUTRAS QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS 
 
Aula 9 (27/09): Dicotomia sexo x gênero 
 
De Lauretis, Teresa. “A tecnologia do gênero”. In Heloisa Buarque de Hollanda (org e intro), 
Tendências e impasses. O feminismo como crítica da cultura. Gênero Plural, 1994, pp. 206-241. 
 
Seminário:  
Fausto-Sterling, Anne. The five sexes. Why male and female are not enough. The Sciences. Vol 
33, Issue 2, March/April 1993, pp.20-24.  
Versão em espanhol disponível na internet (Los cinco sexos).  
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Documentário: A vida e morte de Marsha P. Johhson (netflix) 
 
Aula 10 (11/10): LGBTQI...  
 
Preciado, Paul. Testojonqui, Madrid: Editora Espassa Calpe, 2008 (capítulos a decidir). 
 
Seminário:  
Pereira, Pedro Paulo Gomes. “Entrevista com Marie-Hélène/Sam Bourcier”, Revista Cult, n˚205, 
2015.  
 
Youtube: Processo Transexualizador do SUS.  
 
semana de 03-06 de outubro: não haverá aula - SIEPE 
 
Aula 11 (18/10): Pós-identidade queer 
 
Preciado, Paul. “Multidões queer: notas para uma política dos “anormais”. Estudos Feministas, 19 
(1), janeiro-abril 2011.  
 
Seminários:  
Halberstam, Jack. “Repensando o sexo e o gênero”. In Miskolci, Richard e Pelucio, Larissa (orgs), 
“Discursos fora da ordem: sexualidades, saberes e direitos”, São Paulo, Annablume, Fapesp, 
2012 (Coleção Queer).  
 
Lustosa, Tertuliana. “Manifesto traveco-terrorista”. Concinnitas (UERJ), ano 17, vol. 01, nr. 28, 
setembro 2016.  
 
No dia 25/10 não haverá aula 
 
Aula 12 (01/11): Novas Tecnologias Reprodutivas  
 
Butler, Judith. “O parentesco é sempre tido como heterossexual?”. Cadernos Pagu (21) 2003: 
pp.219-260.  
 
Strathern, Marilyn. “Necessidades de pais, necessidades de mães”. Estudos feministas, v.3, n.2, 
p.303-329, 1995.  
 
Aula 13 (08/11): Novas Tecnologias Reprodutivas – continuação 
 
Strathern, Marilyn. “Dando apenas uma força à natureza? A cessão temporária de útero: um 
debate sobre tecnologia e sociedade”. In O efeito etnográfico e outros ensaios. São Paulo: Cosac 
Naify, 2014, pp.467-486. 
 
Seminário sobre mudanças nas certidões de nascimento, casamento e óbito no Brasil.  
Provimento 63, de 14 de novembro de 2017:  
http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n63-14-11-2017-corregedoria.pdf 
 
Dia 15/11 – não haverá aula - feriado 
 
Aula 14 (22/11) e Aula 15 (29/11): elaboração e entrega do trabalho final 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Aulas expositivas com base na bibliografia básica. Seminários dos alunos e alunas com base na 
bibliografia complementar, com o intuito de promover uma reflexão crítica e contemporânea sobre 
os temas abordados nas aulas expositivas.  

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será feita baseada na nota de dois trabalhos a serem feitos em casa. Estes trabalhos 
deverão responder uma de duas questões dadas pela docente. A participação nos seminários 
ajudará para o arredondamento (para cima) das notas. Serão aprovados os/as alunos/as com 
média das provas igual ou superior a 5,0. Para ser aprovado/a, o/a aluno/a deve ter frequência 
igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina.  
A princípio, os trabalhos deverão ser entregues nos dias 20 de setembro de 2018 e 29 de 
novembro de 2018 – estas datas serão confirmadas no início do curso.  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Butler, Judith. “O parentesco é sempre tido como heterossexual?”. Cadernos Pagu (21) 2003: 
pp.219-260.  
 
De Lauretis, Teresa. “A tecnologia do gênero”. In Heloisa Buarque de Hollanda (org e intro), 
Tendências e impasses. O feminismo como crítica da cultura. Gênero Plural, 1994, pp. 206-241. 
 
Gould, Stephen Jay. A falsa medida do Homem. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2014 
(introdução, capítulos 1, 2 e 3).  
 
Haraway, Donna. “Saberes Localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da 
perspectiva parcial”. Cadernos Pagu, [S.l.], v. 5, p. 7-41, 1995.  
 
Kopenawa, Davi e Albert, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: 
Companhia das letras, 2015 (capítulos a decidir).  
 
Latour, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Editora 
34, 2001 (capítulo 2).  
 
Preciado, Paul. “Multidões queer: notas para uma política dos “anormais”. Estudos Feministas, 19 
(1), janeiro-abril 2011.  
 
Strathern, Marilyn. “Necessidades de pais, necessidades de mães”. Estudos feministas, v.3, n.2, 
p.303-329, 1995.  
 
Viveiros de Castro, Eduardo. “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”. Mana 
2(2), 1996, pp. 115-144.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Fausto-Sterling, Anne. The five sexes. Why male and female are not enough. The Sciences. Vol 
33, Issue 2, March/April 1993, pp.20-24.  
Versão em espanhol disponível na internet (Los cinco sexos).  
 
Keller, Evelyn Fox. “Qual foi o impacto do feminismo na ciência?”. Cadernos Pagu (27), julho-
dezembro 2006: pp. 13-34.  
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Lustosa, Tertuliana. “Manifesto traveco-terrorista”. Concinnitas (UERJ), ano 17, vol. 01, nr. 28, 
setembro 2016. 
 
Munanga, Kabengele. “Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje?”, Revista 
do Instituto de Estudos Brasileiros, n.62, pp. 20-31, 2015.  
 

 
Professora da Disciplina: Fabiana Maizza 
Assinatura:  
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:    
Assinatura:  
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


