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Ementa: O objetivo da disciplina é compreender a saúde em suas múltiplas dimensões 

teóricas, históricas e culturais. A partir de uma visão panorâmica, o curso irá se debruçar 

sobre questões fundadoras da perspectiva historiográfica da saúde, como a criação dos 

primeiros sistemas de saúde, debates sobre questões raciais, relações entre saúde e 

desenvolvimento, saúde e sexualidade, e, por fim, epidemias e suas consequências 

geopolíticas. A trajetória da história da saúde é diretamente relacionada a eventos-chave 

na experiência humana nos séculos XVIII ao XXI, como a Era das Revoluções, 

Imperialismo e as experiências totalitárias. Perspectivas comparativas e análises de 

realidades e trajetórias para além das europeias e estadunidenses serão privilegiadas. A 

bibliografia, assim, abordará de forma crítica a história da saúde de forma temática e 

cronológica, buscando apresentar aos discentes os inúmeros debates que envolvem a 

disciplina. Os textos escolhidos buscam permitir que, para além da apresentação e 

discussão das variadas questões relativas à medicina, à saúde e à doença, seja possível se 

dedicar às diversas concepções sobre estes temas existentes na literatura sócio-histórica. 

Além de livros e artigos acadêmicos, a disciplina apresentará para discussão fontes 

históricas escritas e visuais para o fomento do debate em sala de aula. 

 

A dinâmica do curso consiste em apresentação oral dos alunos e avaliação contínua da 

participação 

em uma perspectiva formativa. 

As apresentações deverão seguir o seguinte roteiro: 
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a) Qual é o argumento do autor? 

b) Quais são os principais pontos do texto? 

c) Por fim, é necessário elaborar duas ou três questões para dinamizar o debate em sala 

de aula  

Ao final do curso os alunos deverão produzir um ensaio relacionando duas aulas do 

curso (entre 8 e12 páginas), que deve ser entregue até o dia 13/12. Padrão: Times New 

Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5. 
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