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DISCIPLINA 

Seminário de orientação e pesquisa 2020/2 - restrito a orientandxs (Mestrado) 

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS: 

 

A disciplina tem como objetivo acompanhar orientandas e orientandos no desenho da pesquisa a ser realizada e na formulação do projeto de 
dissertação. A bibliografia terá dois eixos: textos clássicos que funcionam como uma base teórico-metodológica no campo das ciências sociais 
e humanas em saúde; e textos contemporâneos, relacionados mais diretamente às pesquisas com orientação em andamento, que visam oferecer 
um panorama do que há de mais recente no campo das ciências sociais e humanas em saúde. Trata-se ainda de um espaço para apresentação e 
debate dos resultados parciais da pesquisa através de relatórios.  

BIBLIOGRAFIA INDICADA: 

 
BECKER, Howard. Outsiders: sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977. 

GOFFMAN, Erving. Gender Advertisements. New York: Harper Torchbooks, 1976. 

FLECK, L. Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010[1935]. 

MARTIN, Emily. A mulher no corpo: uma análise cultural da reprodução. Rio de Janeiro: Garamond, 
2006. 

LAQUEUR, Thomas. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2001. 
 
CANESQUI, Ana Maria. “Pressão alta” no cotidiano: representações e experiências. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2015. 
 
MACRAE, Edward; ALVES, Wagner Coutinho (orgs.). Fumo de angola: canabis, racismo, resistência 
cultural e espiritualidade. Salvador: Edufba, 2016. 

MOL, Annemarie. The body multiple: ontology in medical practice. Duham and London: Duke University 
Press, 2005. 196 p. 

ROSE, Nikolas. A política da própria vida: biomedicina, poder e subjetividade no século XXI. São Paulo: 
Paulus, 2013. 



VERÍSSIMO, Marcos. Maconheiros, fumons e growers: Um estudo comparativo do consumo e de cultivo 
caseiro de canábis no Rio de Janeiro e Buenos Aires. Rio de Janeiro: Autografia Editora. 2017. 

 

 

Nota: O programa de leitura será discutido no início e ao longo da disciplina, levando em conta a possível entrada de novxs orientandxs 
de mestrado. 

TIPO DE AVALIAÇÃO:     Avanços no projeto de dissertação e na pesquisa de mestrado; presença e participação nas discussões em sala de aula 
(respeitando o modelo remoto previsto para este semestre). 

 


