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Resumo: Esta atividade está inserida no âmbito da Assistência ao Ensino, de que trata a bolsa REUNI. A sua 
realização ocorreu através da atuação no curso de Análise de Políticas e Sistemas de Saúde, mais 
especificamente junto a Unidade de Produção Pedagógica de Saúde III (UPP III) - Sociedade e Humanidades I 
(Módulo de Antropologia da Saúde). Tendo em vista o escopo dessa UPP, desenvolveram-se, a partir de recursos 
imagéticos (como documentários e fotografias), atividades que pudessem aproximar os alunos de cenários de 
práticas, bem como provocar o estranhamento e a problematização de cotidianos. O objetivo da atividade foi 
propor a observação de elementos de realidades concreta que ajudassem na discussão de conceitos importantes 
da abordagem antropológica e na apreensão das diversidades humanas que podem ser apreciadas nas ações do 
setor da saúde. A partir de imagens sobre reassentamentos urbanos e da sua problemática, foi indicado que em 
pequenos grupos os alunos fizessem a observação e debatessem, com base em algumas perguntas dirigidas, os 
cenários, os sujeitos e as práticas (ações e interações) em questão. Em seguida, procedeu-se um debate no grande 
grupo. Enfim, essa experiência propiciou que os alunos pudessem discutir noções da abordagem antropológica 
como cultura, alteridade e etnocentrismo, importantes para uma melhor compreensão dos elementos envolvidos 
na saúde e doença dos sujeitos e da diversidade dos seus contextos de vida. Além disso, esse foi um interessante 
exercício de prática docente, que possibilitou agregar teorias e técnicas pedagógicas e das ciências sociais. 
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