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Disciplina: Antropologia da Saúde Código: HS 184 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual (x ) Modular 
Ciclo: 
( )1º ( )2º ( X )3º 
 

Total de Vagas: 
Veteranos: (segundo 
período em diante) 
30 

Calouros: 
0 

Total: 
30 

Professora: Eva L. Scheliga (evascheliga.ufpr@gmail.com)  

Pré-requisito:  Co-requisito:  

Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

Modalidade de disciplina a ser ofertada em período especial, conforme a 

Resolução 59/2020-CEPE ( X ) ERE 

CH Total: 60 

CH semanal: 08 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Relação entre a ciência antropológica e a questão da saúde. Natureza e cultura. A dialética do corpo. Os determinismos na explicação 
do social. A saúde-doença no contexto da diversidade sociocultural. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
O programa da disciplina está organizado em quatro unidades: 
 

Unidade I - Introdução à Antropologia e à Antropologia da Saúde 
Apresentação. Antropologia, ciência e conhecimento. 

Unidade II – Corpo, saúde e cultura 
Corpo e gênero. Corpo, classe social e desigualdades. Corpo e raça. Corpo e deficiências. Interseccionalidade. 

Unidade III – Relações de saber e poder 
Saberes biomédicos. Saberes populares. Itinerários terapêuticos. Doença como experiência. 

Unidade IV – Sofrimento e cuidado 
Entre a doença e o sofrimento. Cuidados em diferentes ciclos de vida. Cuidado paliativo. 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Introduzir as e os estudantes no campo das discussões teórico-etnográficas centrais à Antropologia da Saúde, explorando temas 
clássicos e contemporâneos do campo da saúde.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Ao final do curso, os/as estudantes deverão estar aptos/as a:  
(I) relacionar ao seu exercício profissional abordagens antropológicas sobre corporalidade, noção de pessoa e ciclos de vida; sistemas 
saúde-doença; dor e sofrimento social; adoecimento e práticas de cuidado;  
(II) ampliar sua compreensão sobre temáticas contemporâneas em saúde (tais como: violência obstétrica; deficiências; condutas 
juvenis de risco), incluindo reflexões em curso sobre a pandemia de CoviD-19 e seus efeitos em contextos locais e globais;  
(III) aplicar conhecimento antropológico para lidar adequadamente, enquanto profissionais de saúde, com a notável diversidade, bem 
como com as profundas desigualdades, de diversas naturezas, que caracterizam a sociedade brasileira, em meios urbanos e não 
urbanos.  
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
O curso está sendo ofertado no âmbito do Ensino Remoto Emergencial (ERE). Como o curso está sendo ofertado de modo 
concentrado com início no ciclo 3, a carga horária semanal da disciplina é de 08 (oito) horas, sendo que na última semana será de 
12h para completar as 60h. O cronograma detalhado encontra-se ao final deste documento. 
 
O curso compreenderá um total de 48 horas de atividades assíncronas, envolvendo: videoaulas (incluindo a projeção de slides) e 
outros materiais audiovisuais (como etnodocumentários, entrevistas e lives); atividades de leitura dirigida e estudo de casos 
desdobrando-se em fóruns de discussão; aplicação de quizz para acompanhamento de leitura e visualização de vídeos. 
 
Serão realizados 6 (seis) encontros virtuais, de 2h cada, para debate (totalizando 12 horas de atividades síncronas). As atividades 
síncronas ocorrerão às quartas-feiras, das 9:30h às 11h30h (conforme cronograma abaixo). Todas as atividades síncronas serão 
gravadas e disponibilizadas aos estudantes de modo a garantir acesso ao material às pessoas matriculadas no curso que, 
eventualmente, tenham dificuldades para acompanhar as atividades nas datas e horários previstos. 
 
As atividades síncronas e assíncronas serão concentradas na sala de aula virtual a ser criada no ambiente Microsoft Teams. A 
quase totalidade da bibliografia já se encontra disponível nas plataformas digitais dos periódicos (Scielo ou nas respectivas 
Plataformas Open Source das revistas) e, no caso de vídeos, em canais no YouTube, e deverão ser acessados diretamente nestas 
plataformas, através dos links indicados. Os demais textos serão digitalizados e disponibilizados para a turma na plataforma online.  
 
O controle de frequência será feito com base na entrega semanal das atividades assíncronas (7 entregas = 100%). 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

1) Respostas a todos os questionários de certificação de leitura e visualização (quizz) (1 ponto).  
 

2) Elaboração de questões (podem ser tanto dúvidas quanto comentários) para participação nas atividades síncronas. (2 
pontos). 
 

3) Desenvolvimento individual de síntese semanal. Esta atividade vale nota (1 ponto cada) e certifica presença no curso.  
O comentário deve ser orientado pela seguinte questão: o que aprendi nesta semana de estudo?  
 
Precisa obrigatoriamente: 
- ser elaborado com as próprias palavras da/do estudante; 
- fazer menção à literatura e aos recursos multimídia trabalhados na semana; 
- não ultrapassar o limite de 1 página, em fonte Times New Roman, em entrelinha 1,5 e margens padrão; 
- ser gravado em PDF com a seguinte notação: Nome_ Sobrenome Número da semana (exemplo: Eva_Scheliga Semana_1) 
- ser enviado para a professora até às 23:59h do sábado de cada semana. 
 
Incentivamos fortemente o uso, mas não é obrigatório: 
- incluir mapas mentais; 
- citar outros recursos multimídia (postagens em redes sociais, músicas, vídeos, podcasts, poemas, filmes, jogos); 
- estabelecer relação com outras disciplinas do curso de Enfermagem. 
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e o Coronavírus. n. 03, 24 mar 2020. [http://www.anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/destaques/2309-boletim-n-3-as-ciencias-sociais-e-a-saude-
coletiva-frente-a-atual-epidemia-de-ignorancia-irresponsabilidade-e-ma-fe]  

CASTRO, Luísa Reis e NOGUEIRA, Carolina Oliveira. “COVID-19 e Zika: narrativas epidêmicas, desigualdades sociais e responsabilização individual”. 
Boletim Cientistas sociais e o coronavírus, n. 31, 30 abr 2020. Disponível em http://www.anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/destaques/2345-boletim-
n-31-cientistas-sociais-e-o-coronavirus 
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Cronograma detalhado 
 

Unidade I: Introdução à Antropologia e à Antropologia da Saúde 
 

Semana 
01 
 
10 a 15 
de 
agosto 

1. Apresentação Atividade síncrona  
12/08, das 9:30 às 11:30h 

Discussão do programa e orientações sobre o desenvolvimento da disciplina. Introdução ao curso. 
 

Atividade assíncrona: leitura 
obrigatória  
 

SEGATA, Jean. Covid-19: escalas da pandemia e escalas da antropologia. Boletim Cientistas sociais e o Coronavírus. n. 
2, 23 mar 2020. 2p. 
 
CARRARA, Sérgio. As Ciências Sociais e a Saúde Coletiva frente a atual epidemia de ignorância, irresponsabilidade e má-
fé. Boletim Cientistas sociais e o Coronavírus. n. 03, 24 mar 2020.  

Atividade assíncrona: vídeo + 
quizz 

Live: “Pandemia, saúde e sociedade: multiplicando olhares”. 2h02’14”  
 

2. Antropologia, ciência e 
conhecimentos 

Atividade assíncrona: aula 
gravada pela professora + quizz 
 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever. In: O trabalho do antropólogo. São 
Paulo/Brasília: Unesp/Paralelo 15, 1998. p. 17-24.  

Atividade assíncrona: leitura 
obrigatória  
 

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.  
 

Síntese da semana Atividade assíncrona Elaboração escrita (1 página), realizada individualmente, apresentando síntese das questões discutidas na semana.  

Unidade II – Corpo, saúde e cultura 
 

Semana 
02 
 
17 a 22 
de 
agosto 

3. Corpo & Gênero  
 

Atividade assíncrona: aula 
gravada pela professora + quizz  
 

MAUSS, Marcel. As técnicas corporais. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: CosacNaify, 2003. 

Atividade assíncrona: leitura 
obrigatória  

GOLDENBERG, Mirian. Gênero, “o corpo” e “imitação prestigiosa” na cultura brasileira. Saúde e Sociedade, São Paulo, 
v. 20, n. 3, p. 543-553, 2011.  
 

4. Corpo, Classe social e 
desigualdades 
 

Atividade assíncrona: aula 
gravada pela professora + quizz 

BOLTANSKI, Luc. As classes sociais e o corpo. São Paulo: Paz e Terra, 2004. (Trecho a selecionar).  

Atividade assíncrona: leitura 
obrigatória  

FERREIRA, Vanessa A. O corpo cúmplice da vida: considerações a partir dos depoimentos de mulheres obesas de uma 
favela carioca. Ciência & Saúde Coletiva, v. 11, n. 2, p. 483-490, 2006.  
 

Síntese da semana Atividade assíncrona Elaboração escrita (1 página), realizada individualmente, apresentando síntese das questões discutidas na semana.  

Semana 
03 
 
24 a 29 
de 
agosto 

5. Corpo & raça Atividade assíncrona: vídeo + 
quizz 

BUARQUE DE ALMEIDA, Heloisa; LIMA, Marcia; SIMIONI, Ana Paula. Ideias - Os Impactos Desiguais Da Covid-19. SESC 
São Paulo.  
 

Atividade assíncrona: leitura 
obrigatória  

DAVIS, Angela. Racismo, controle de natalidade e direitos reprodutivos. In: Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 
2016. p. 205-224 

6. Interseccionalidade Atividade assíncrona: estudo de 
casos (escolher 1) 

CALVO-GONZALEZ, Elena. Construindo corpos nas consultas médicas: uma etnografia sobre Hipertensão Arterial em 
Salvador, Bahia. Cadernos CRH, v. 24, n. 61, p. 81-96, 2011. 
 
CRUZ, Isabel. A Sexualidade, a saúde reprodutiva e a violência contra a mulher negra: aspectos de interesse para 
assistência de enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v.38, n. 4, p.448-457, 2004.  
 
LOPES, Fernanda. Para além da barreira dos números: desigualdades raciais e saúde. Cadernos de Saúde Pública, v. 21, 
n. 5, p. 1595-1601, set-out, 2005.  
 
LOPEZ, Laura Cecilia. Uma análise das políticas de enfrentamento ao HIV/Aids na perspectiva da interseccionalidade de 
raça e gênero. Saúde e Sociedade, v. 20, n. 3, p. 590 - 603, set. 2011. 
 

Síntese da semana Atividade síncrona: debate 
26/08, das 9:30 às 11:30h 

CASTRO, Luísa Reis e NOGUEIRA, Carolina Oliveira. COVID-19 e Zika: narrativas epidêmicas, desigualdades sociais e 
responsabilização individual. Boletim Cientistas sociais e o coronavírus, n. 31, 30 abr 2020. 5 p. 
 
RODRIGUES, Ana Cláudia e LIRA, Luciana. Questões sobre Antropologia e Emergências em Saúde: algumas palavras 
sobre a experiência do Zika Vírus e a Pandemia da Covid-19. Boletim Cientistas sociais e o coronavírus, n. 31, 30 abr 
2020. 3 p. 
 

Atividade assíncrona Elaboração escrita (1 página), realizada individualmente, apresentando síntese das questões discutidas na semana.  

Unidade III – Relações de saber e poder 

Semana 
04 
 
31 de 
agosto a 
05 de 
setembro 

7. Saberes biomédicos Atividade assíncrona: aula 
gravada pela professora + quizz 

FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. 3ª ed. São Paulo: Editora Forense Universitária, 1987. (p. vii-xviii; 41- 58; 
p. 225-230) 

8. Saberes “populares” Atividade assíncrona: leitura 
obrigatória  

ZEMPLÉNI, A. A doença e suas causas. Cadernos de campo, n. 4, p. 137-163, 1994.  
HELMAN, Cecil. Definições Culturais e Anatomia e Fisiologia. In: Cultura, Saúde e Doença. Porto Alegre: ARtMed, 2003. 

Atividade assíncrona: vídeo + 
quizz 

Benzedeiras - ofício tradicional. Direção: Lia Marchi. Produção: Olaria Cultural. sonor., color. 24’20  

Síntese da semana Atividade síncrona 
02/09, das 9:30 às 11:30h 

Debate sobre os textos da semana 

Atividade assíncrona Elaboração escrita (1 página), realizada individualmente, apresentando síntese das questões discutidas na semana.  

Semana 
05 
08 a 12 
de 
setembro 

9. Itinerários terapêuticos Atividade assíncrona: estudo de 
casos (escolher 1) 
 

GERHARDT, Tatiana E. Itinerários terapêuticos em situações de pobreza: diversidade e pluralidade. Cadernos de Saúde 
Pública, v. 22, n. 11, p. 2449-2463, 2006.  
 
PÉREZ GIL, Laura. Políticas de saúde, pluralidade terapêutica e identidade na Amazônia. Saúde e Sociedade, v.16, n.2, 
p. 48-60, 2007.  
 

10.  Doença como 
experiência 

Atividade assíncrona: aula 
gravada pela professora + quizz 

BURY, Michael. Doença crônica como ruptura biográfica. Tempus, v. 5, n. 12, p. 41-55, 2011. 

Atividade assíncrona: vídeo + 
quizz 

Bicha Braba. Direção: Soraya Fleischer. Produção: IRIS/DAN UnB. 2015. Sonor., color,. 30’.  
 

 

Atividade assíncrona: estudo de 
caso (escolher 1) 
 

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.  

 
PINTO, Juliana Maria de Sousa; VIEIRA, Luiza Jane Eyre de Souza; NATIONS, Marilyn K. Sopro de vida: experiência com 
a doença pulmonar obstrutiva crônica na pobreza urbana de Fortaleza, Ceará, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 24, 
n. 12, p. 2809-2818, 2008.  

 
GONÇALVES, Helen; COSTA, Juvenal Dias da; MENEZES, Ana Maria B.; KNAUTH, Daniela; LEAL, Ondina Fachel. A 
adesão à terapêutica da tuberculose em Pelotas, Rio Grande do Sul: na perspectiva do paciente. Cadernos de Saúde 
Pública, v. 15, n. 4, p. 777-787, 1999.  
 

Síntese da semana Atividade síncrona: debate  Debate sobre os temas da semana 

http://dx.doi.org/10.1590/S1414-81452012000400011


09/09, das 9:30 às 11:30h 

Atividade assíncrona Elaboração escrita (1 página), realizada individualmente, apresentando síntese das questões discutidas na semana.  

Unidade IV – Sofrimento e cuidado 

Semana 
06 
14 a 19 
de 
setembro 

11. Entre a doença e o 
sofrimento 

Atividade assíncrona: aula 
gravada pela professora + quizz 

VICTORA, Ceres. Sofrimento social e a corporificação do mundo: contribuições a partir da antropologia. Reciis, Rio de 
Janeiro, v. 5, n. 4, p.3-13, dez. 2011. 

Atividade assíncrona: estudo de 
caso (escolher 1) 
 

LE BRETON, David. O risco deliberado: sobre o sofrimento dos adolescentes. Política & Trabalho, n. 37, p. 33-44, out. 
2012.  
 
CASTRO, Priscila da S.; BRANDÃO, Elaine R. Desafios da atenção à anorexia nervosa na adolescência: etnografia em 
serviço público de saúde no Rio de Janeiro, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 23, n. 9, p. 2917-2926, 2018.  
 

12: Cuidado (I) Atividade assíncrona: leitura 
obrigatória  

TORNQUIST, Carmen S. Paradoxos da humanização em uma maternidade no Brasil. Caderno de Saúde Pública, v.19, 
sup.2, p.S419-S427, 2003.  
 
TEMPESTA, Giovana Acacia. Como apoiar o início da vida em tempos de morte? 
Pensando sobre o ofício das doulas durante a pandemia. Boletim Cientistas sociais e o Coronavírus. n. 49, 27/05/2020. p. 
3-6. 
 
OU 

 
CARNEIRO, Rosamaria. Gestar e parir em tempos de COVID-19: uma tragédia anunciada? Boletim Cientistas sociais e o 
Coronavírus. n. 29 28/04/2020.  
 

Síntese da semana Atividade síncrona 
16/09, das 9:30 às 11:30h 

Debate sobre os textos da semana 

Atividade assíncrona Elaboração escrita (1 página), realizada individualmente, apresentando síntese das questões discutidas na semana.  

Semana 
07 
21 a 26 
de 
setembro 
 

13. Cuidado (II) Atividade assíncrona: aula 
gravada pela professora + quizz 

MACCALLUM, Cecília; BUSTAMANTE, Vania. Cuidado e construção social da pessoa: contribuições para uma teoria 
geral”. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 24, n. 3, p. 673-692, 2014.  

Atividade assíncrona: vídeo + 
quizz 

PIMENTA, Denise. Entrevista com Denise Pimenta: A COVID-19 e seus impactos de gênero, raça e classe.  

14. Cuidado (III) Atividade assíncrona: leitura 
obrigatória  

MENEZES, Rachel A. A medicalização da esperança: reflexões em torno de vida, saúde/doença e morte. Amazônica: 
Revista de Antropologia, v. 5, p. 478-498, 2013.  
 
RIAL, Carmen. Mortes Belas, Mortes Boas, Mortes Malignas e a Covid-19. Boletim Cientistas sociais e o Coronavírus. n. 
20. 14/04/2020. 5 p. 

Atividade assíncrona: vídeo DINIZ, Débora. Débora Diniz fala sobre a humanização das estatísticas do Covid-19, no #Provoca.  
 

Síntese da semana Atividade assíncrona Elaboração escrita (1 página), realizada individualmente, apresentando síntese das questões discutidas na semana.  

15. Encerramento Atividade síncrona 
23/09, das 9:30 às 11:30h 

Debate sobre os textos da semana 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Provoca

