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Ementa 
O curso tem como objetivo discutir a história e historiografia da assistência focando 
quatro eixos: conceitos de caridade, filantropia e assistência; práticas, instituições e 
modelos de assistência à saúde; profissões sanitárias e assistência; e assistência 
materno-infantil nos séculos XIX e XX. A ideia de assistência englobava, ainda no 
início do século XX, um vasto e abrangente leque de ações às quais se atribuía um 
caráter público – desde os cuidados voltados para a infância e a maternidade, até a 
velhice e a loucura. Envolvia, assim, um conjunto diversificado de instituições como: 
hospitais, asilos, orfanatos, colônias, creches, ligas, postos médicos, maternidades, 
hospícios, dispensários, policlínicas, cujos limites de atuação eram tênues e permeáveis. 
 
Metodologia 

As aulas terão como base para discussão os textos selecionados e lidos pelos alunos. Em 
todas as aulas haverá exposição, em forma de seminário, de pelo menos um texto, por 
um ou dois alunos, previamente indicados. Ao final da disciplina os alunos serão 
avaliados por sua participação nas aulas, apresentação de seminário e por uma prova 
escrita sobre temas tratados ao longo do curso. 
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