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EMENTA
Iniciação aos estudos antropológicos acerca da Saúde e dos aspectos sócio-culturais
do processo Saúde-Doença e de suas instituições, da prevenção, da cura e da morte nas
diversas culturas e, em particular, na cultura brasileira.

OBJETIVOS
1. Possibilitar aos estudantes de enfermagem compreensão das dimensões culturais do
processo Saúde/Doença e seus derivativos.
2. Criar condições para que os alunos valorizem os próprios saberes e os saberes do outro
(da comunidade) em saúde, na perspectiva de sujeitos (que são) produtores de
conhecimento.
3. Contribuir para a compreensão das influências culturais sobre as concepções e práticas
de Saúde/Doença, prevenção, cura e morte com que os estudantes e

os

futuros

profissionais de enfermagem poderão deparar-se no cotidiano profissional e fora dele.

METODOLOGIA
Esta proposta de curso/disciplina está apoiada na valorização dos saberes que os
alunos de enfermagem adquirem e aplicam em suas práticas docentes, enquanto sujeitos
(que são) produtores de conhecimento. Assim

sendo, as aulas serão dialógicas e

debaterão assuntos e problemas trazidos para a sala de aula e não apenas aqueles
apresentados neste programa

AVALIAÇÃO
Coerente com os objetivos do curso/disciplina, os alunos serão avaliados não só pela
apresentação de trabalhos escritos (individuais ou em grupos), seminários, etc., mas
também pela participação em classe e/ou interesse pela disciplina.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Antropologia: aspectos epistemológicos e teóricos
1.1. Os grandes temas de estudo da Antropologia.
2. Homem/Natureza. Sociedade/Cultura. Estudo antropológico da Cultura.
3. A Saúde/Doença como tema e objeto de estudo e investigação da Antropologia. A
Saúde/Doença e cultura. O olhar da alteridade.
4. As dimensões míticas, mágico-religiosas e científicas da Saúde/Doença.
5. Antropologia da Saúde, Antropologia da Doença e suas aplicações na teoria e prática da
Enfermagem. Antropologia e Enfermagem.
6. A Antropologia da Saúde, o SUS e os modelos de atenção à Saúde da Família.
7. A interdisciplinaridade entre a Antropologia da Saúde e os demais campos científicos
no planejamento e na execução de programas e ações de Saúde.
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