
EMENTA DE DISCIPLINA
Disciplina: ANTROPOLOGIA DA SAÚDE

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. 

Código: HS195

Natureza: 
(x) Obrigatória 
(  ) Optativa

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Curso: Nutrição 

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (x ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*
Carga Horária Total: 60 Carga Horária semanal: 04
Professor: João Francisco Kleba Lisboa                          email: jfklisboa@gmail.com

Validade: 1º Semestre de 2019 Horário: terça-feira 7h30-11h30

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Objetivos 
O objetivo principal  desta  disciplina  é  fornecer  aos  estudantes  de  Nutrição ferramentas  analíticas  e
metodológicas  básicas  utilizadas  pela  Antropologia,  enquanto  ciência  dedicada  a  estudar
comparativamente  as  dimensões  simbólicas  e  relacionais  da  vida  humana  em  sociedade,  para  que
apliquem tais  conhecimentos em sua área de atuação.  Primeiramente, pretende-se questionar ideias
naturalizadas em torno das noções de corpo, saúde, doença, comida etc. Dessa forma, busca-se voltar o
olhar antropológico para o campo da alimentação humana, fenômeno que está situado entre dimensões
antagônicas como:  material e  simbólico,  natural e  cultural,  tradicional e  moderno,  profano e  sagrado,
puro e impuro, entre outras leituras possíveis na contemporaneidade.

Metodologia
Ao  longo  do  semestre,  serão  ministradas  aulas  expositivas  pelo  professor,  além  de  seminários
apresentados pelos estudantes, com temas variados. Também se promoverá a leitura e discussão de
textos específicos.  Serão atribuídos aos alunos a realização de exercícios reflexivos e práticos sobre os
temas tratados.

Programa:

UNIDADE I – INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA DA SAÚDE E DA ALIMENTAÇÃO

1ª Aula: Introdução 
Apresentação  do  programa  e  orientações  aos  alunos  sobre  o  funcionamento  da  disciplina.
Leitura em sala do texto “Ritos corporais entre os Nacirema”.
https://comunicacaoeesporte.files.wordpress.com/2011/03/nacirema.pdf
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2ª Aula: Saúde, cultura e sociedade
LANGDON, Esther Jean; WIIK, Flávio. Antropologia, saúde e doença: uma introdução ao conceito
de cultura aplicado às ciências da saúde. Revista. Latino-Americana de Enfermagem, v. 18, n. 3,
p. 459-466, mai-jun 2010. http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n3/pt_23

3ª Aula: Alimentação e cultura (I)
PACHECO, Sandra Simone Morais. O hábito alimentar enquanto comportamento culturalmente
produzido.  In:  FREITAS,  MCS;  FONTES,  GAV,  OLIVEIRA,  N.  (orgs).  Escritas  e  narrativas  sobre
alimentação  e  cultura.  Salvador:  Edufba;  2008.  p.  217-238.
(http://books.scielo.org/id/9q/pdf/freitas-9788523209148-13.pdf)   

Interpretação  Cultural  do  Sabor:  Alex  Atala  at  TEDxCampos,  disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=JMl3tI4FYN4.

4ª Aula: Alimentação e cultura (II)
FISCHER, Claudia. A “McDonaldização” dos Costumes.  In: FLANDRIN, Jean-Louis; MONTANARI,
Massimo. História da alimentação. Estação Liberdade, São Paulo, 2007, p. 841-863

RIAL, Carmen  Sílvia.  Os  charmes  dos  fast-foods  e  a  globalização  cultural.  Antropologia  em
Primeira Mão, n.7. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 1995.

5ª Aula: Alimentação e nutrição indígena
LEITE, M.S. Sociodiversidade, alimentação e nutrição indígena. In: BARROS, D. C.; SILVA, D. O.;
GUGELMIN, S. Â., orgs. Vigilância alimentar e nutricional para a saúde Indígena [online]. Vol. 1.
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007, pp. 180-210. ISBN: 978-85-7541-587-0.
http://books.scielo.org/id/fyyqb/pdf/barros-9788575415870-09.pdf

CUNHA, Manuela Carneiro da. Povos da megadiversidade: o que mudou na política indigenista
no último meio século. Revista Piauí. Ed. 148, jan. 2019.
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/povos-da-megadiversidade/

6ª Aula: Avaliação.

UNIDADE II A PESQUISA ETNOGRÁFICA

7ª Aula: Etnografia I: Olhar, ouvir, escrever
OLIVEIRA,  Roberto Cardoso de. O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever.  Revista de
Antropologia, São Paulo, USP, 1996 , v. 39 nº 1.
https://www.revistas.usp.br/ra/article/viewFile/111579/109656

8ª Aula: Etnografia II: Saberes e práticas
ROCHA, Ana Luiza Carvalho da; ECKERT, Cornelia. Etnografia: saberes e práticas. In: PINTO, Céli
Regina Jardim e  GUAZZELLI,  César Augusto Barcellos.  Ciências Humanas:  pesquisa e método.
Porto Alegre: Editora da Universidade, 2008.
https://seer.ufrgs.br/iluminuras/article/view/9301/5371
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9ª Aula: Trabalho etnográfico
Exemplos de trabalhos etnográficos sobre alimentação

10ª Aula: Atividade extraclasse: pesquisa de campo.

UNIDADE III: SEMINÁRIO 

11ª,  12ª,  13ª,  14ª  e  15ª  Aulas:  (5  Grupos)  –  Apresentar  por  completo  aspectos  culturais  e
alimentares de uma cultura, grupo humano ou período histórico de um local/região, baseando-
se em bibliografia acadêmica e trazendo, de forma auxiliar, imagens, vídeos, exemplos empíricos
e outros textos.

Sugestões de tema e bibliografia: 
SANT'ANNA, D. B. . A cultura na ponta do garfo: estética e hábitos alimentares na cidade de São
Paulo 1890/1920.  Cadernos Pagu,  v.  39, p.  178-200,  2012. (http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
83332012000200006) 
WOORTMANN,K. Quente, frio, e reimoso: alimentos, corpo humano e pessoas. Caderno Espaço
Feminino, v. 19, n. 1, p. 17-30, jan./jul. 2008. 
( http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/view/2102)
TOPEL,  Marta.  As  leis  dietéticas  judaicas:  um  prato  cheio  para  a  antropologia.  Horizontes
Antropológicos,  v.  9,  n.  19,  p.  203  -  222,  2003.  (http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
71832003000100009)
OLIVEIRA, Phillipe Hannah de Almeida.  Comida forte e comida fraca: alimentação e fabricação
dos corpos entre os Kaingáng da Terra Indígena Xapecó (Santa Catarina, Brasil). Dissertação de
mestrado em Antropologia Social – USFC – Florianópolis, 2009.
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/92660
FERREIRA, Vanessa A. O corpo cúmplice da vida: considerações a partir dos depoimentos de
mulheres obesas de uma favela carioca.  Ciência & Saúde Coletiva,  vol.  11, n. 2, p.  483-490,
2006. (http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232006000200025) 
LE  BRETON,  D.  2006.  Introdução;  Imaginários  sociais  do  corpo.  In:  A  sociologia  do  corpo.
Petrópolis: Vozes, 2006. 
GOLDEMBERG,  Miriam. A civilização das  formas:  o  corpo como valor.  In:  Nu e vestido:  dez
antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. Rio de Janeiro: Record, 2002. p 19-40 
BARSAGLINI,  Reni.  Análise  socioantropológica  da  vivência  do  diabetes:  um  estudo  de  caso.
Interface.  Comunicação,  Saúde  e  Educação,  v.  2,  p.  72,  p.  563-557,  2008.
[http://www.scielo.br/pdf/icse/v12n26/a09.pdf]
JACOBS, Andrew; RICHTEL, Matt. Como a grande indústria viciou o Brasil em junk food. New York Times,
16 setembro 2017. https://www.nytimes.com/2017/09/16/health/brasil-junk-food.html
MENASCH, Renata. Risco à mesa: alimentos transgênicos, no meu prato não! Campos, v. 5, n. 1,
p. 111-129, 2004. (http://revistas.ufpr.br/campos/article/view/1638) 
MAUSS, Marcel; HUBERT, Henri.  Sobre o sacrifício.  São Paulo, Cosac Naify, 2005 (Introdução,
Cap. 1 Definição e unidade do sistema sacrificial e Conclusão) 
SIMMEL, George. Sociologia da Refeição.  Estudos Históricos.  n. 33, p. 159-166, jan-jun. 2004.
(http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2218) 
SILVA,  Daniela  Ferreira  Araújo.  A  pessoa  nos  Transtornos  Alimentares:  Elementos  de  uma
economia  simbólica.  (http://www.anpocs.com/index.php/papers-29-encontro/gt-25/gt03-
11/3646-dsilva-a-pessoa/file)

FORMAS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO
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 A avaliação será dividida em três partes: Prova escrita (40%), Seminário em grupo (20%) e trabalho de 
pesquisa (40%). 

A aprovação está condicionada a frequência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina e 
enquadramento em uma das seguintes condições:

I - aproveitamento com Nota Final (NF) igual ou superior a 70, o que caracteriza a 
aprovação direta;
II - aproveitamento com Nota Média Final (NMF) igual ou superior a 50,0, resultante da 
média aritmética simples entre a Nota Final (NF) e a Nota do Exame Final (NEF), o que 
caracteriza a aprovação com avaliação final.

Qualquer uma das situações abaixo resulta em reprovação:

I - frequência inferior a 75% da carga horária da disciplina, o que caracteriza a 
reprovação por falta;
II - obtenção de Nota Média Final (NMF) inferior a 50,0, o que caracteriza a reprovação 
por nota.
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