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Ementa: Curso de curta duração - 2015/2: 

Disciplina: As bases das ciências biomédicas 

Código:  

Curso: Mestrado e Doutorado 

Status:  Eletiva 

Professores responsáveis:  Luiz Antonio da Silva Teixeira e Ilana Löwy 

Professora Convidada: Simone Kropf 

Carga horária: 30hs                       

Créditos: 01 

Vagas:  30 

Dia/Horário: 

Segundas e Quartas-feiras entre os dias 9 e 25 de novembro, 

das 13:30 às 17:00hs. 

 
 
 
Como pensar sobre ciências?  
 
O rápido desenvolvimento das ciências médicas têm gerado questões sociais, políticas, legais e éticas 
de grande relevância no âmbito global e em contextos nacionais. Em áreas como medicina genômica, 
tecnologias reprodutivas, produção de imunobiológicos e fármacos há novos desafios e dilemas em 
relação às tecnologias e conhecimentos e ao impacto social de seus usos. Esse contexto de rápidas 
mudanças e muitas incertezas faz com que se torne necessário o investimento na melhor compreensão 
dos fundamentos sociais das ciências biomédicas. 
 

Partindo da perspectiva histórica, o curso tem como objetivo discutir os fundamentos dos 
conhecimentos em biotecnologia e biociências, o processo recente de desenvolvimento desses campos, 
assim como seus desdobramentos na sociedade. Para tanto abordará o papel das técnicas materiais, 
cognitivas e sociais no campo da biomedicina; as transformações introduzidas pela homogeneização e 
estandardização das práticas médicas; o incremento do papel regulador do Estado no campo 
biomédico; o fortalecimento do enfoque da gestão dos riscos à saúde e o veloz desenvolvimento das 
técnicas de diagnóstico e cuidados.  
 
Objetivamos criar um espaço de compreensão dos conhecimentos que dão base à organização 
institucional, às práticas profissionais e ao desenvolvimento de novas técnicas no campo das ciências 
biomédicas. Para tanto as aulas serão organizadas a partir de metodologias ativas e recursos 
audiovisuais que facilitem a compreensão do conteúdo apresentado. 
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Organização 
 

O curso terá a duração de 3 semanas, com duas aulas de 4 horas por semana. A escolha desse formato 
busca compatibilizar as atividades cotidianas dos estudantes  à frequência das aulas. Além disso, 
procuramos deixar um tempo adequado para a leitura da bibliografia 
 
Programa: 
 

Aula 1: A ciência não é um fenômeno natural (9 de novembro) 
 

Texto base: FLECK, Ludwik. Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico: introdução à doutrina do estilo 
de pensamento e do coletivo de pensamento. Belo Horizonte, Fabrefactum, 2010. 
Filme:  The story of Louis Pasteur, (1936) 
https://www.youtube.com/watch?v=EduraetwxTI  
 
Aula 2: A objetividade tem história (11 de novembro)  
 

Texto base:  Ortega, Francisco. "O corpo transparente: uma história cultural da visualização médica do corpo". 
In:  O Corpo Incerto: corporeidade, tecnologias médicas e cultura contemporânea. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2008.  
Filme: history of anatomy  
https://www.youtube.com/watch?v=9V-Ts9rFX2Q 
 
Aula 3: O século XIX e a invenção do normal (16 de novembro) 
 

Texto base : Georges Canguilhem. O Normal e o Patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011. 
Filme: Spanish flu (BBC) 
https://www.youtube.com/watch?v=hTmw2Y5iA- 
 
Aula 4: As conexões entre medicina e biologia (18 de novembro) 
 

Texto base: Silva, Ronaldo Corrêa. Mamografia e rastreamento mamográfico: o debate da detecção precoce do 
câncer de mama contextualizado para a realidade brasileira. In: Teixeira, Luiz Antonio. (Org.) Câncer de 
mama e de colo de útero: conhecimentos, políticas e práticas. Rio de Janeiro: Outras Letras, 2015, pp. 165-
209. 
Filme: First do no harm  
https://www.youtube.com/watch?v=BwJ67vGKz0k&index=2&list=PLLGykCCuRICXa917ZkanktDUWv8keQT
le 
 
Aula 5: Ciência, irmã gêmea da tecnologia e da produção em massa (23 de novembro) 
 

Texto base: Steven Shapin. Nunca pura: estudos históricos de ciência como se fora produzida por pessoas 
com corpos, situadas no tempo, no espaço, na cultura e na sociedade e que se empenham por credibilidade e 
autoridade. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2013. 
Filme: Lorenzo's oil 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EduraetwxTI
https://www.youtube.com/watch?v=9V-Ts9rFX2Q
https://www.youtube.com/watch?v=hTmw2Y5iA-
https://www.youtube.com/watch?v=BwJ67vGKz0k&index=2&list=PLLGykCCuRICXa917ZkanktDUWv8keQTle
https://www.youtube.com/watch?v=BwJ67vGKz0k&index=2&list=PLLGykCCuRICXa917ZkanktDUWv8keQTle
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Aula 6: Saúde Global, problemas locais (25 de novembro) 
 

Texto base: Latour. Dadme un laboratorio y moveré el mundo1. Versión castellana Ciencia, Tecnología y 
Sociedad http://www.brunolatourenespanol.org/03_escritos_02_laboratorio.pdf  
 
A desenvolvimento da cardiologia no Brasil:  Simone Kropf 
 
A trajetória do controle de câncer de colo Brasil: Luiz Teixeira 

                                                 
1 Publicação original: "Give Me a Laboratory and I will Raise the World", en: K. Knorr-Cetina y M. Mulkay (eds.), Science 
Observed: Perspectives on the Social Study of Science, Londres: Sage, 1983, pp. 141-170 

http://www.brunolatourenespanol.org/03_escritos_02_laboratorio.pdf

