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Disciplina: 
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saúde. Fontes e historiografia 

Código:   

Curso: Mestrado e Doutorado 

Status:  Eletiva 

Professor responsável: 

Diego Armus (Swarthmore College, USA)  

http://www.swarthmore.edu/profile/diego-armus 

 

Professor(es) convidado(s): 

Gilberto Hochman (PPGHCS-Fiocruz) - hochman@coc.fiocruz.br 

Simone Kropf (PPGHCS-Fiocruz) - simonekropf@yahoo.com.br 

Luiz Antonio Teixeira (PPGHCS-Fiocruz) - teixeira@coc.fiocruz.br 

Dilene Nascimento (PPGHCS-Fiocruz) - dilene@coc.fiocruz.br 

Elizabeth Kobayashi (UFSC) - betekobayashi@yahoo.com.br 

Carga horária: 120hs.                    

Créditos: 04 

Dia/Horário: 

Terça-feira, 13:30 – 17:00 hs.  

De 8 de março a 2 de maio de 2016 

 

Objetivos e dinâmica: 
 

O curso abordará as possibilidades de um conjunto diversificado de fontes primárias 
como recursos de investigação para a história sociocultural da saúde e da doença no 

mundo moderno, focalizando os casos brasileiro e argentino e algumas enfermidades 
e/ou questões de saúde nas quais a dimensão sociocultural se faz particularmente 

pertinente para reflexão e análise.   
A dinâmica proposta para o curso será a seguinte: em cada encontro serão discutidos 
textos de análise (artículos ou capítulos de livro) que permitam identificar problemáticas 

socioculturais específicas associadas a uma certa enfermidade ou problema de saúde em 
um momento definido. Em seguida ao debate destes fontes secundárias, será realizada 

uma análise coletiva de fontes primárias selecionadas que guardem relação com a 
discussão historiográfica anterior, de modo a refletir sobre sua contextualização histórica 
e procedimentos metodológicos de análise.   

Além dos nove encontros destinados a estas discussões, o curso prevê a realização de 
oficinas individuais com o prof. Diego Armus, nas quais cada estudante, com base em 

seu projeto de pesquisa, apresentará para discussão uma enfermidade ou questão de 

http://www.swarthmore.edu/profile/diego-armus
mailto:dilene@coc.fiocruz.br


 
 

saúde a ser analisada sob as perspectivas trabalhadas nos encontros coletivos. As datas 
destas oficinas serão definidas no primeiro dia do curso em conjunto com os alunos 
matriculados.  

 
Obervação: As aulas do professor Diego Armus serão proferidas em espanhol.  

AULA 01: Introdução.  
08 de março de 2016.  

 

Uma primeira exploração geral sobre o tema das relações entre sociedade, cultura, 
saúde e enfermidades, e sobre o uso de fontes primárias, neste campo, sob a 

perspectiva da história sociocultural.  
 

Textos de discussão: 
 

VALDERRAMA, Jorge Márquez. ”Salud/Enfermedad como Problema Histórico”, in: 

BIERNAT, Carolina; RAMACCIOTTI, Karina (eds). Historia de la Salud y la Enfermedad 
bajo la Lupa de las Ciencias Sociales. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2014, p. 51-68. 

 
ARMUS, Diego.  ”Discursos, Políticas y Experiencias en la Historia de las 
Enfermedades”, in: BIERNAT, Carolina; RAMACCIOTTI, Karina (eds). Historia de la 

Salud y la Enfermedad bajo la Lupa de las Ciencias Sociales. Buenos Aires: Editorial 
Biblos, 2014, p. 37-50.  

 
 
15 de março de 2016. 

AULA 02- Argentina (1): Tuberculosis, género y tango.  
 

Texto de discusión:  
 
ARMUS, Diego. La Ciudad Impura. Salud, Tuberculosis y Cultura en Buenos Aires, 

1870-1950. Buenos Aires: Edhasa, 2007, capítulo 3. 
 

Fuentes: letras de tango  
 

 

22 de março de 2016. 
AULA 03 -  Argentina (2): Tuberculosis, género, discurso médico y corsés.  

 
Texto de discusión:  
 

ARMUS, Diego. La Ciudad Impura. Salud, Tuberculosis y Cultura en Buenos Aires, 
1870-1950. Buenos Aires: Edhasa, 2007, capítulo 6.  

 
Fuentes: avisos publicitarios de corsés  
 

 



 
 

29 de março de 2016. 
AULA 04 - Argentina / Brasil (1): El cigarrillo entre el hábito y la 
medicalización 

 
Textos de discusión: 

 
SÁ, Renato Affonso Sant’Anna de. Propaganda Tabagista nas Décadas de 1950 e 1970: 
o Enfoque nas Revistas O’ Cruzeiro e Planeta. Trabalho de conclusão de curso de 

graduação, Departamento de História, Universidade Federal de Santa Catarina, 2013.  
 

ARMUS, Diego. ”Washington y Ginebra Llegan a Buenos Aires: Notas sobre la Historia 
del Hábito de Fumar y su Medicalización,” Historia, Ciencias, Saúde. Manguinhos, v. 22, 

n. 1, Jan-Mar 2015, p. 293-302. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v22n1/0104-5970-hcsm-22-01-00293.pdf 
 

CASTRO SANTOS, Luiz Antonio. “En defesa dos fumantes”, in: VERAS, Renato (org.) 
Riscos à Saúde: Fumaça ambiental do tabaco – Pontos para um debate. Rio de Janeiro: 

UERJ/Instituto de Medicine Social, 2010. 
 
Fuentes: avisos publicitários de cigarros em meios impressos e audiovisuais.  

 
 

05 de abril de 2016 
AULA 05 - Brasil (1): ”Cultura da higiene”: consumo, publicidade e 
representações da saúde.  

Participação de Gilberto Hochman e Elizabeth Kobayashi (UFSC).   
 

Textos de discussão: 
 
KOBAYASHI, Elizabeth; HOCHMAN, Gilberto. O "CC" e a patologização do natural: 

higiene, publicidade e modernização no Brasil do pós-Segunda Guerra Mundial. Anais 
do Museu Paulista, v. 33, n. 1, 2015, p. 67-89. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v23n1/0101-4714-anaismp-23-01-00067.pdf 
 
Fontes: propagandas de produtos higiênicos nas revistas Manchete e O Cruzeiro.   

 
 

 
12 de abril de 2016 
AULA 06– Brasil (2): ”Combatendo” o câncer: da cancerofobia às campanhas 

educativas.  
Participação de Luiz Antonio Teixeira.  

 
Textos de discussão: 
 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v22n1/0104-5970-hcsm-22-01-00293.pdf
http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v23n1/0101-4714-anaismp-23-01-00067.pdf


 
 

Teixeira, Luiz Antonio e Gruzman, Carla. “Os materiais educativos para a prevenção do 
câncer no Brasil: da perspectiva histórica à dimensão discursiva”. In: Bertucci, Liane 
M.; Mota, André e Schraiber, Lilia Blima. Saúde e Educação, um encontro plural. São 

Paulo: Unesp, in print. 
  

Rocha, Vânia. Do caranguejo vermelho ao Cristo cor-de-rosa: as campanhas 
educativas para a prevenção do câncer no Brasil. História, Ciencia - Saude-
Manguinhos. 2010, vol.17, suppl.1, pp. 253-263 

  
Fontes: imagens sobre prevenção do câncer.  

 
 

 
 
19 de abril de 2016. 

AULA 07 - Argentina / Brasil (2):  Tuberculosis y Lepra. Trayectorias 
terapéuticas y memoria de la enfermedad.  

Participação da Prof. Dilene Nascimento.  
 
Textos de discusión:  

 
ARMUS, Diego. La Ciudad Impura. Salud, Tuberculosis y Cultura en Buenos Aires, 

1870-1950. Buenos Aires, Edhasa, 2007, Capítulo 8.  
 
ARMUS, Diego. “Memoria Individual e Historia Socio-cultural de la Enfermedad”, Revista 

Electrónica de Psicología Iztacala (México), v. 16, n. 4, 2013. 
 

NASCIMENTO, Dilene R. As pestes do século XX. Tuberculose e Aids, uma história 
comparada. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2005. [definir capítulo].  
 

NASCIMENTO, Dilene R. e MARQUES, Vera Beltrão (orgs.). Hanseníase: a voz dos que 
sofreram o isolamento compulsório. Curitiba, Editora UFPR, 2011 ]. [definir capítulo].  

 
Fuentes: avisos de medicamentos publicados na imprensa escrita; depoimentos orais; 
cartazes de prevenção da doença 

 
 

26 de abril de 2016 
AULA 08: Brasil (3): doença de Chagas e representações dos trópicos 
enfermos.  

Participação de Simone Kropf. 
 

Textos de discussão: 
 
KROPF, Simone. Doença de Chagas, doença do Brasil (1909-1962). Rio de Janeiro: 

Editora Fiocruz, 2009, capítulo 2. 



 
 

 
KROPF, Simone P. "Carlos Chagas e as doenças do Brasil", in: HOCHMAN, Gilberto; 
LIMA, Nísia Trindade (orgs.). Médicos intérpretes do Brasil. São Paulo: Hucitec, 2015, 

p. 194-222.  
 

Fontes: filme produzido por Carlos Chagas em Lassance e matérias na imprensa.  
 
 

03 de maio de 2016.  
AULA 09 – Encerramento. 

Apresentação e discussão de casos pelos alunos. 
 


