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Disciplina: 135313 – Antropologia da saúde – 1 /2013
Professora: Soraya Fleischer

Propósito do curso: A Antropologia da saúde, presente desde os primórdios históricos da Antropologia como disciplina científica, tem por desafio pensar os processos de
adoecimento e sofrimento humanos de forma mais ampla do que simplesmente suas facetas fisiológica e biológica. Essa subárea pretende considerar os aspectos sociais,
simbólicos, históricos e políticos que são construídos para dar sentido a um padecimento agudo ou de longa duração. No caso desse curso, o foco repousará nas doenças de
longa duração, significativas em termos epidemiológicos nos dias atuais. O curso será realizado dentro do Hospital Universitário de Brasília (HUB/UnB) para, além de
oferecer uma ambientação nos espaços biomédicos, permitir que a turma esteja mais perto da terapia de Oxigenoterapia, recorte empírico do curso. A partir de leituras
específicas da Antropologia da saúde e do contato com os pacientes e equipes da referida terapia, será possível desnaturalizar os sentidos geralmente atribuídos ao
sofrimento crônico.
Avaliação
A avaliação consistirá em: 1) Frequência e participação em aula (30%); 2) Um trabalho final (30%); 3) Exercícios ao longo do curso: uma (01) lista de busca bibliográfica, um
(01) diário de campo, duas (02) entrevistas degravadas (40%). O uso do telefone celular em sala de aula não é recomendado, seja para chamadas ou mensagens. Também
em sala, os computadores serão tolerados apenas para a leitura dos textos das aulas. Conforme o andamento do curso, este programa poderá sofrer alterações.
PROGRAMA

Segundas-feiras
Semana 1

Semana 2

01/04
- Boas vindas
- Regras de convivência
- Apresentação do curso-pesquisa e do programa.
08/04
PARTE 1: Antropologia da saúde – Notas introdutórias
- LÉVI-STRAUSS, Claude. “O feiticeiro e sua magia” e “A eficácia simbólica”. In ____. Antropologia
estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975.

Quartas-feiras
03/04
- Reunião com a equipe da Pneumonologia.

10/04
- Discussão sobre a conversa com a equipe.
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Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

15/04
- LANGDON, Esther Jean e WIIK, Flávio Braune. “Antropologia, saúde e doença: uma introdução ao
conceito de cultura aplicado às ciências da saúde”. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 2010,
18(3), pp. 459-466.
- KNAUTH, Daniela; VICTORA, Ceres; HASSEN, Maria de Nazareth Agra. “Corpo, saúde e doença na
Antropologia”. In ____. Pesquisa qualitativa em saúde. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000, pp. 11-23.
22/04
PARTE 2: As doenças de longa duração – Aportes teóricos da Antropologia
- HEURTIN-ROBERTS, Sharon; BECKER, Gaylene. “Anthropological perspectives on chronic illness.
Introduction”. Social Science and Medicine 37(3), pp. 281-283, 1993.
- LIRA, Geison Vasconcelos; NATIONS, Marilyn K.; CATRIB, Ana Maria Fontenelle. “Cronicidade e cuidados
de saúde: o que a antropologia da saúde tem a nos ensinar?”. Texto & Contexto 13(1), pp. 147-155, 2004.
29/04
- CANESQUI, Ana Maria. “Estudos socioantropológicos sobre os adoecidos crônicos”. In ___ (Org.).
Olhares socioantropológicos sobre os adoecidos crônicos. São Paulo: Hucitec/FAPESP, 2007, pp. 19-51.
- BURY, Michael. “Doença crônica como ruptura biográfica”. Tempus 5(12), 2011, pp. 41-55.
- Entrevista com Michael Bury: http://www.blackwellpublishing.com/shil_enhanced/podcasts.asp
06/05
PARTE 3: Casos etnográficos de doenças de longa duração
a) Doenças pulmonares
- PINTO, Juliana Maria de Sousa; VIEIRA, Luiza Jane Eyre de Souza e NATIONS, Marilyn K. “Sopro de
vida: experiência com a doença pulmonar obstrutiva crônica na pobreza urbana de Fortaleza, Ceará,
Brasil”. Cadernos de Saúde Pública, 24(12), 2008, pp. 2809-2818.
- 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, 15(4), 1999, pp. 777-787.
- Complementar: BECKER, Gaylene; JANSON-BJERKLIE, Susan; BENNER, Patricia; SLOBIN, Kathleen;
FERKETICH, Sandra. “The dilemma of seeking urgent care: Asthma episodes and emergency service use”.
Social Science & Medicine, 37(3), 1993, pp. 305–313.
13/05
- Debate sobre o filme “As sessões” (Diretor: Ben Lewin).

17/04
- FOUCAULT, Michel. “O nascimento da medicina social” e “O
nascimento do hospital”. In MACHADO, Roberto (Org.) Microfísica do
poder. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1979, pp. 79-98; 99-113.

20/05
b) AIDS

22/05
- Produção do roteiro de perguntas.

24/04
- Entrega e discussão da lista de busca bibliográfica. (EXERCÍCIO 1)

01/05
Feriado

08/05
- Visita aos pacientes da oxigenoterapia.

15/05
- Entrega e discussão do diário de campo editado. (EXERCÍCIO 2)

2

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

- FRANCH, Monica; PERRUSI, Artur. “A sorodiscordância em João Pessoa: conjugalidade e atendimento
aos casais”. In: Mónica Franch; Artur Perrusi; Fátima Araújo; Luziana Silva (Orgs.). Novas abordagens para
casais sorodiferentes. João Pessoa: Manufatura, 2011, pp. 51-69.
- RECODER, María Laura. “Médicos, pacientes y consultorios: Un abordaje etnográfico de las consultas
médicas en la atención del VIH/Sida”. Runa, XXXII(1), 2011, pp. 63-82.
27/05
c) Doenças cardiovasculares
- FLEISCHER, Soraya. “O grupo da pressão: Notas sobre as lógicas do controle de doenças crônicas na
Guariroba, Ceilândia/DF”. No prelo.
- SOUZA, Maximiliano Loiola Ponte de; GARNELO, Luiza. “É muito dificultoso! Etnografia dos cuidados a
pacientes com hipertensão e/ou diabetes na atenção básica, em Manaus, Amazonas, Brasil”. Cadernos de
Saúde Pública, 24 Sup 1, 2008, pp. S91-S99.
- Complementar: CALVO-GONZALEZ, Elena. “Construindo corpos nas consultas médicas: uma etnografia
sobre Hipertensão Arterial em Salvador, Bahia”. Cadernos CRH, 24(61), 2011, pp. 81-96.
03/06
d) Doenças mentais
- CAROSO, Carlos e RODRIGUES, Núbia. “Doença mental crônica e apoio comunitário em uma
comunidade litorânea na Bahia”. In: Carlos Caroso (Org.). Cultura, tecnologias em saúde e medicinas em
perspectiva antropológica. Salvador: EDUFBA, 2008, pp. 199-213.
- VASCONCELOS, Eduardo Mourão (Org.). Reiventando a vida: Narrativas de recuperação e convivência
com o transtorno mental. Rio de Janeiro/São Paulo, EncantArte/HUCITEC, 2006. (Capítulos a decidir)
10/06
PARTE 4: Tecnologia – o uso continuado de aparelhos de medir, de respirar, de urinar etc.
- KUNZRU, Hari. “Você é um ciborgue: Um encontro com Donna Haraway”. In Haraway, D., Kunzru, H. e
Tadeu, T. (Orgs). Antropologia do ciborgue: As vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica,
2009, pp. 17-32.
- HARAWAY, Donna. “Manifesto ciborgue: Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século
XX” (Primeira parte). In Haraway, D., Kunzru, H. e Tadeu, T. (Orgs). Antropologia do ciborgue: As vertigens
do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, pp. 33-46.
- ZAGUI, Eliana. “A chegada”, “O surto e a máquina” e “IOT”. In Eliana Zagui. Pulmão de aço: Uma vida no
maior hospital do Brasil. São Paulo: Belaletra Editora, 2012, pp. 21-46.
17/06
- CHAZAN, Lilian. “O aparelho é como um automóvel, a pista é a paciente. Para além do ensino de
tecnologia no pré-natal”. Physis Revista de Saúde Coletiva, 21(2), 2011, pp. 601-627.

29/05
- Realização e discussão do pré-teste do roteiro de perguntas.

05/06
- Discussão sobre o pré-teste.

12/06
- Realização da primeira entrevista no espaço hospitalar.

19/06
- Entrega e discussão da primeira entrevista degravada. (EXERCÍCIO 3)
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,

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Data a
definir

- BEZERRA Natalia; FLEISCHER, Soraya. “A popularização de esfigmomanômetros e glicosímetros no
bairro da Guariroba, Ceilândia/DF”. Sociedade e Cultura, 2013, s/p.
24/06
PARTE 5: Cuidadores, grupos de apoio, política
- MOLINIER, Pascale. “Ética e trabalho do care”. In HIRATA, Helena e GUIMARÃES, Nadya Araujo (Orgs.).
Cuidado e cuidadoras: As várias faces do trabalho do care. São Paulo: Atlas, 2012, pp. 29-43.
- PINTO, Juliana Maria de Sousa e NATIONS, Marilyn Kay. “Cuidado e doença crônica: visão do cuidador
familiar no Nordeste brasileiro”. Ciência e saúde coletiva, 17(2), 2012, pp. 521-530.
01/07
- HERZLICH, Claudine e ADAM, Philippe. “A experiência da doença em todos os lugares da vida social”. In
____. Sociologia da doença e da medicina. Bauru: EDUSC, 2001, pp. 121-137.
- CAMPOS, Edemilson Antunes de. “Alcoolismo: doença e significado em Alcoólicos Anônimos”.
Etnográfica 13(1), 2009, pp. 103-124.
- CAR, Marcia Regina, EGRY, Emiko Yoshikawa. “Dialética do processo de trabalho da liga de hipertensão
arterial”. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 30(2), 1996, pp. 297-309.
08/07
- Orientações para a elaboração do trabalho final.
15/07
- Entrega do TRABALHO FINAL.
- Apresentação e discussão dos trabalhos finais
22/07
- Discussão sobre a produção do trabalho final.
- Planejamento do Seminário de apresentação dos textos finais.
- Encerramento e avaliação do curso
Seminário de apresentação dos trabalhos finais

26/06
- Preparação para a realização da segunda entrevista.

03/07
- Entrega e discussão da segunda entrevista degravada. (EXERCÍCIO 4)

10/07
- Não haverá aula presencial: Tempo dedicado à escrita do trabalho
final.
17/07
- Apresentação e discussão dos trabalhos finais
24/07
--
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