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HACB19 - Tópicos Especiais em Saúde II: História e Historiografia das Ciências
da Saúde
Profª. Fernanda Rebelo
Turma 02 – Qua. 18:30 às 22:10 – PAF-III sala 204

Este componente tem por objetivo oferecer um panorama geral da historiografia
das ciências da saúde, identificando as tendências temáticas e metodológicas
atuais; os enfoques renovadores a respeito da construção dos fatos científicos
no campo da saúde e os contextos institucionais e sociais nos quais saberes e
práticas foram construídos e articulados. Na reconstituição deste processo,
pretende-se identificar e analisar os seus elementos constitutivos, os espaços
institucionais de formação e de atuação e as diretrizes políticas adotadas na
saúde pública. A relação entre ciência e política tem sido tema de pesquisa na
área das ciências sociais e saúde, especialmente relacionadas às ciências
biomédicas, assim como o papel do Estado na institucionalização e na
profissionalização da saúde pública. A investigação histórica na área da saúde
também tem se debruçado sobre as campanhas sanitárias, o controle de
epidemias e endemias e a participação de organismos internacionais (OMS,
OPAS). A partir do final do século XIX, até os anos de 1950, podemos destacar
temas como a introdução da medicina experimental nas instituições de pesquisa,
a emergência da microbiologia, os processos imigratórios e a saúde das
populações, a saúde global, a cooperação sanitária internacional. Enquanto
campo interdisciplinar, a história das ciências dialoga com diferentes tipos de
abordagens oriundas da sociologia, da antropologia e da filosofia. Portanto, os
temas e os problemas da historiografia das ciências estão diretamente
associados aos debates a respeito das origens históricas da ciência moderna,
dos fundamentos epistemológicos do conhecimento científico, bem como das
bases sócio-cognitivas e da natureza coletiva das práticas científicas. A
bibliografia, assim como a análise de algumas fontes primárias, permitirá a
apresentação e discussão das variadas questões relativas ao processo saúdedoença na literatura sócio-histórica. Destaca-se ainda a análise dos saberes e
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práticas relacionadas à saúde mental e os estudos culturais e sociais da ciência
e da técnica do campo da saúde em uma perspectiva crítica de gênero e raça.
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