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PROGRAMA DE CURSO LIVRE 

 
 

ANTROPOLOGIA, SAÚDE E CUIDADOS EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 

PERÍODO LETIVO: Suplementar PÚBLICO ALVO: Estudantes de graduação  

PROFESSORES: Ednalva Neves, Luziana Silva, 
Marcia Longhi, Mónica Franch, Pedro 
Nascimento 

CARGA HORÁRIA/CRÉDITOS: 30 horas 

TURNO: Tarde Horário: terça-feira, 15:30 às 17:00 horas 

 

JUSTIFICATIVA  

Nos últimos meses de 2019, da China, assistimos assustados ao crescente número de pessoas 
doentes e mortes em decorrência de um vírus que chegou a ser identificado em dezembro, 
designado como coronavírus 2019, cuja doença passou a ser nominada por Covid19. Apesar de 
infectar demais faixas etárias, as pessoas acima de 60 anos de idade apresentam quadros 
clínicos mais graves, exigindo atenção diferenciada com internações hospitalares e em Unidades 
de Terapia Intensiva. Mesmo com os esforços de cientistas do mundo inteiro, as terapias 
(medicamentosa, imunológica etc.) ainda não alcançaram a efetividade desejada para controle 
da pandemia, declarada pela OMS em março de 2020. 
 
A 60 dias da notificação do primeiro caso da covid-19 no Brasil (BRASIL, 2020), persistem 
tensões entre o governo federal e entes federados – distrito federal, estados e municípios –, 
provocando dissenções e ausência de uniformidade e comando político na condução das 
estratégias de saúde pública para o enfrentamento da pandemia no país. Com a curva 
epidemiológica de infectados e mortes pela doença em crescimento, os governos estaduais 
adotam o modelo do distanciamento social (ou lockdown) e cuidado hospitalar aos doentes 
mais graves, como recomendado pela OMS. Mas, apesar do esforço, verifica-se o “colapso” de 
sistemas de saúde nos estados. 
 
No entanto, nada tem sido mais emblemático do que o impacto da pandemia sobre o cotidiano 
e a vida das pessoas e famílias. Para o cidadão, a complexidade passa pelas desigualdades 
econômicas e sociais, envolvendo questões raciais, de gênero e geração, assim como as 
situações provocadas pelas gestões da pandemia nos diferentes níveis de governo, tais como: 
confusão e conflito de informações, normas de isolamento voluntário, cuidados com os idosos – 
alguns representam a única renda familiar –, serviços de referência para acometidos, entre 
tantos dramas que podem ser associados às condições da população em situação de 
vulnerabilidade social e pobreza. 
 
Essa situação torna-se emblemática para pensar não apenas as circunstâncias/conjunturas da 
doença, mas como a Covid 19 e seu enfrentamento têm impactado ou reforçado as estruturas e 
hierarquias sociais. Nessa proposta reunimos algumas inquietações e temas que atravessam o 
campo da pesquisa antropológica e que convidam a refletir sobre a relevância social da 
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abordagem antropológica diante da crise mundial, e brasileira. 
 

EMENTA 

A crise do novo coronavírus e as ciências sociais: questões políticas, metodológicas e éticas. 
Covid-19, políticas públicas e desigualdades. Covid-19, modelos de prevenção e gestão de risco. 
Antropologia e epidemias: o caso da Aids. Covid-19, cuidados, isolamento social e saúde. Covid-
19, a morte e o morrer. 

 

OBJETIVO 

O objetivo é estabelecer um espaço de diálogo com as/os alunos/as e discentes acerca do momento da 
pandemia, guiados por artigos e recursos disponíveis como mecanismos de provocação da reflexão e 
produção de conhecimento 

  
 

CRONOGRAMA 

Atividades sincrônicas 

16/06 Apresentação: a crise do novo coronavírus e as ciências sociais 
 

23/06 Etnografia em tempos de pandemia 
 

30/06 Covid 19, políticas públicas e desigualdades 
 

07/07 Covid 19, modelos de prevenção e gestão de risco 
 

14/07 Covid 19 no espelho de outras epidemias - o caso da aids 
 (Data limite de trancamento) 

21/07 Cuidados em tempos de Pandemia 
 

28/07 Covid 19, isolamento social e direito à prevenção 
 

04/08 Saúde mental em tempos de Pandemia 
 

11/08 Covid 19 e os "essenciais":  
 

18/08 A morte e do morrer em tempos de pandemia: memória e experiência coletiva 
 

Atividades assincrônicas 

 Acesso e estudo de conteúdos divulgados na Comunidade Virtual do SIGAA. 

 

Metodologia 

Serão realizados 10 encontros temáticos, de modo que cada encontro um tema será 
abordado a partir do contexto da Pandemia. Os encontros serão gravados e posteriormente 
disponibilizados pelo youtube para atender aqueles alunos que não podem participar 
simultaneamente. Além disso, serão disponibilizados textos e materiais audiovisuais 
(podcasts, entrevistas e webinários) sobre o tema, que servirão de apoio para as discussões 
temáticas. Para alguns encontros, teremos convidados externos ou internos, incluindo aqui 
alunos da pós-graduação que estão realizando pesquisa sobre o tema. 
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Ferramentas digitais 

Para as atividades sincrônicas será utilizada a plataforma google meets; 

Para disponibilização de material será usada a ferramenta comunidade virtual no SIGAA 

 
 

Avaliação da aprendizagem 

Tratando-se de curso livre, a avaliação se dará pela assistência aos encontros e/ou pelo 
acesso aos conteúdos disponibilizados on-line. Será encaminhado um instrumento de 
avaliação, através da ferramenta Questionário do SIGAA, contemplando questões acerca das 
considerações dos/as alunos/as sobre o curso livre, em especial sua dinâmica e conteúdos 
contemplados. 
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