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Apresentação
O objetivo deste Seminário de Leitura é abordar a saúde indígena a partir de sua
dimensão política. Desta perspectiva, discutirá um conjunto de trabalhos que, na sua
diversidade de objetos e abordagens, buscam compreender como o processo saúdedoença dos povos indígenas é concebido e vivido em suas articulações com as políticas
governamentais. Assim, não limitará o recorte temático “saúde indígena” à
ausência/presença de fenômenos mórbidos, mas contemplará outros fenômenos que
da perspectiva dos sujeitos envolvidos sejam concernentes. O foco principal, portanto,
é a reflexão em torno dos sentidos e das práticas das chamadas políticas públicas de
saúde indígena, tomando como referência sua existência concreta em diferentes
momentos e domínios da vida social, bem como as perspectivas dos diferentes sujeitos
envolvidos. O Seminário contemplará pesquisas desenvolvidas nos contextos
canadense e brasileiro, tomando como desafio simultaneamente refletir sobre a relação
entre povos indígenas e estado nacional em ambos os contextos (Canadá e Brasil) e,
também, buscar fazer com que tal reflexão reverbere sobre o entendimento dos
processos estatizantes em curso.
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Avaliação
A avaliação será feita a partir da participação oral em sala (participação nas aulas e
seminário) e de um trabalho escrito a ser entregue ao final do Seminário de Leitura.

