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Disciplina: “Gênero, Biomedicina, História e Saúde Pública” 
 
Proponentes: 

o Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher / Instituto 
Fernandes Figueira / Fiocruz 

o Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde / Casa de 
Oswaldo Cruz/ Fiocruz 

o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Instituto de Medicina 
Social/UERJ 

 
 

EMENTA 2014 
 

Período: Agosto-Outubro  

Carga horária: 60 horas 

Professores responsáveis: Luis Teixeira (COC/Fiocruz), Claudia Bonan Janotti  (IFF/Fiocruz) e 

Marilena Correa (IMS/UERJ),  

Professora convidada: Ilana Lowy 

Público: alunos de mestrado e doutorado  

Número de sessões presenciais: 15  

. 

Créditos: 4 

 
 
Objetivo geral: Introduzir os alunos nos estudos sociais da ciência e da técnica, numa 

perspectiva histórica especificamente relacionada à compreensão crítica da noção de gênero 

e sua relação com o campo da saúde. 

 

 

Descrição: 

No curso, será estudada a fabricação dos corpos sexuados contemporâneos, e 

conseqüentemente, se abordará o papel das técnicas materiais, cognitivas e sociais e os 

valores incorporados nessas técnicas. Serão analisadas as transformações introduzidas pela 

homogeneização e estandardização das práticas médicas, pelo incremento do papel 

regulador do Estado, pelo enfoque da gestão dos riscos à saúde, pelo desenvolvimento do 

poderia da indústria farmacêutica, as mudanças velozes nas técnicas de diagnóstico e 

cuidados, e se discutirão os dilemas produzidos por tais mudanças. Uma atenção particular 

será dada às dinâmicas e conseqüências da produção das diferenças, principalmente as 

diferenças de sexo e aquelas de raça/etnicidade.  

 

Avaliação dos alunos: leitura dos textos indicados, produção de notas de leitura, 

participação em classe, frequencia e pontualidade. 
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Módulos:  

 

1. Introdução 

Apresentação do curso, professores e alunos 

 

2. Historia e saúde publica 

• Porter, Dorothy. 'Changing Definitions of the History of Public Health'. Hygiea 
internationalis: an interdisciplinary journal for the history of public health. 1 (1999), 9-
21. Publisher: International Network for the History of Public Health. ISSN 14038668. 
ISSN (electronic) 14044013. http://www.ep.liu.se/ej/hygiea/ra/002/paper.pdf 

• Armus, Diego. Legados y tendencias en la historiografia sobre la enfermidad en 

América Latina Moderna. In: Minayo, Maria Cecilia de Souza e Coimbra, Carlos 

Everardo. (orgs) Críticas e Atuantes: Ciências Sociais e Humanas em Saúde na 

América Latina. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. 

 

3. Ciência, gênero e saúde publica  

• Costa, Jurandir Freire. Ordem Médica e Norma Familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1983. 

• Martins, Paula Vosne. Visões do Feminino: a medicina da mulher nos séculos XIX e 

XX. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2004 

• Rohden, Fabiola. Uma ciência da diferença: sexo e gênero na medicina da mulher. Rio 

de Janeiro: FIOCRUZ, 2009. 

 

 

4. Gênero e controle do cancer no Brasil 

• Eraso, Yolanda. Técnicas que migram, diagnósticos que se multiplicam: a contribuição 
de Argentina e Brasil para a política de 'detecção precoce' do câncer cervical. História, 
Ciência, Saude - Manguinhos. 2010, vol.17, suppl.1, pp. 33-51 

• Löwy, Ilana. Cancer, women, and public health: the history of screening for cervical 
cancer. Hist. cienc. saude-Manguinhos, July 2010, vol.17, suppl.1, p.53-67 

• Teixeira, Luiz & Löwy, Ilana. Imperfect tools for a difficult job: Colposcopy, 
"colpocytology" and screening for cervical cancer in Brazil. Social Studies of Science, 
in print 

 

5. Fecundidade, contracepção e aborto:  

• Watkins, Elizabeth Siegel. On the Pill: A Social History of Contraceptives, 1950-1970. 
Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1998. (cap. 3: sex population 
and the pill e 4: Debating the safety of the pill) 

• Tone, Andrea, Contraceptive Consumers: Gender and the Political Economy of Birth 
Control in the 1930s. Journal of Social History. 29:3 (1996:Spring) p.485 

• Tone, Andrea. Devices and desires: a history of contraceptives in America. New York: 
Hill and Wang, 2001 

 
6. Medicalização e biomedicalização.  

•  Adele Clarke et at, “Biomedicalization: Technoscientific transformations of health, 
illness and U.S. biomedicine”, Am. Sociological Review, 2003, 68(2): 16-194. 

• Charles Rosenberg, “The tyrany of diagnosis: Specific entities and individual 
eperience”, The Milbank Quarterly 2002, 80(2): 237-260. 
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7.  Estilos de pensamento : Ciência e medicina. 

• Ludwik Fleck “Genese et Development (en portugais) ch.1 +3. 

• John Pickstone, Ways of Knowing: chapitres introduction + conclusion 

 
8.  Normal e patológico  

• George Canguilhem, Le normal et le pathologique (en portugais) ; le chapitre sur 
normal & normalization. 

• Robert Aronowitz,  “Lyme disases: The social construction of a new disease and its 
consequences”, The Milbank Quarterly, 1991, 69(1): 79-112. 

 
9.  Quantificação e objetivação. 

• Loraine Daston & Peter Galison, “The image of objectivity”, Representations, 1992, 40: 
81-128. 

•  Ian Hacking, The Taming of  Chance, Cambridge University Presss,  ch. 6, The 
quantum of sickness. 

 
10. Tecnociencia 

• Bruno Latour, “Give me a laboratory and I will raise the world”, dans Karine Knorr & 
Michael Mulkay Science Observed, Sage, 1983, pp. 131-170. 

• Nelly Oudshoorn, “On the making of sex hormones: Research materials and the 
production of knowledge”, Social Studies of Science, 1990, 20 (1) : 5-33. 

 
11. Ginecologia e obstetriccia 

• Cathy McClive, Blood and expertise: The trials of the female medical expert in the 

• Ancien-Régime courtroom” Bulletin of the History of Medicine, 2008, 82: 86-108. 

• Regina Morantz-Sanchez, “ Negotiating power at the bedside: Historical perspectives 
on nineteenth-century patients and their gynecologists », Feminist Studies , 2000, 26 
(2) :287-309. 

 
12.  Hereditariedade e eugenia 

• Diane Paul, The Politics of Heredity, SUNY Press, 1990, pp. 133-156. 

• Lene Koch, “The meaning of eugenics: Reflections on the government of genetic 
knowledge in the past and the present”, Science in Context, 2004,17(3): 315-331.  

 
13.  Diferenças: gênero e raça  

• Troy Duster, “Lessons from history: Why race and ethnicity have played a major 

• role in biomedical research”, Journal of Law, Medicine and Ethics,  2006, 34(3):487-
496.  

• Nancy Krieger, “ Genders, sexes, and health: what are the connections—and why does 
it matter? »  International Journal of Epidemiology 2003, 32: 652–657 

 
14.  Tecnologias da reprodução  

• Anne Kerr, “Body work in assisted conception: exploring public and private settings «  
Sociology of Health and Illness, 2012, 20(10) :1-15. 
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• Elisabeth Roberts, “God’s laboratory: Religious rationalities and modernity in 
Equatorian in vitro fertilisation”, Culture, Medicine and Psychiatry, 2006,  30: 507–536. 


