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IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: Canguilhem: experiência de doença, vitalismo e terapêutica 
Código: CS-DM073 Créditos: 03 Carga Horária: 90 h Período 

Início: 05/04/2016 

Término: 05/07/2016 

Dia da Semana: 

3ª feira 
Horário: 

Das 10:00h às 13:00h 

 

Coordenador(a) da Disciplina: Carlos Estellita-Lins 

Professores: Carlos Estellita-Lins,  

Professor convidado: Flávio Coelho Edler (COC) 
 

Linha 1: (  X ) 1.1    (    ) 1.2    (    ) 1.3    (  X ) 1.4    (    ) 1.5    (    ) 1.6    (    ) 1.7    (    ) 1.8 

Linha 2: (    ) 2.1    (  X ) 2.2    (    ) 2.3    (  X ) 2.4  

 

RELAÇÃO DOS PROFESSORES COM A TEMÁTICA DA DISCIPLINA (opcional) 
 

Pesquisando a obra de Georges Canguilhem há alguns anos. Desenvolvendo pesquisa 

compartilhada sobre história da biomedicina. 

 

 

EMENTA  
 

O curso pretende abordar os principais textos da obra de Georges Canguilhem expondo seu 

projeto de “história das ciências da vida”. Trata-se de contextualizar sua démarche filosófica 

(história da biomedicina) no pensamento francês contemporâneo (Foucault, Deleuze), com 

ênfase nas epistemologias descontinuístas de Gaston Bachelard e Jean Cavaillès, assinalando 

o kantismo e a fenomenologia como pontos de partida. O curso abordará os principais 

textos publicados em coletâneas (Estudos, ideologia e História), livros (Normal e 

patológico) e tese (conceito de reflexo) buscando explicitar suas contribuições sobre – 

história da fisiologia, organismo, teoria celular, vitalismo, monstruosidade, anomalia, norma 

e lei, além da terapêutica biomédica. Sua interpretação sobre a noção de saúde será 

cuidadosamente reavaliada e problematizada à luz de comentadores. A constituição do 

campo biomédico será explorada com ênfase na questão do vitalismo, contraposto ao 

mecanicismo, assim como, de uma experiência de adoecimento, que permanece irredutível à 

constituição de uma “experiência médica”. O curso articula-se com a publicação de suas 

obras completas na França, a partir de 2012, assim como a criação de linhas de pesquisa e 

publicação de traduções no Brasil. Estes eventos confirmam o vanguardismo e a atualidade 

deste filósofo-médico, que foi tido por ultrapassado na discussão sobre saúde no Brasil nos 

últimos 30 anos. 

 

 

OBJETIVOS 
Informar sobre a importante obra de Georges Canguilhem, filósofo, epistemólogo e 



historiador das ciências da vida. 

Apresentar uma visão crítica do processo saúde-doença através da história da medicina e 

das disciplinas da saúde. 

Capacitar os alunos para reflexão transdisciplinar no campo biomédico. 

Apresentar a discussão sobre a experiência de doença e narrativa de enfermidade através 

de textos fundadores do campo problemático. 

Permitir uma apropriação do campo info-comunicacional a partir dos fundamentos da 

discussão sobre saúde. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Participação em aula e discussão de textos; 

Produção de trabalho baseado na bibliografia; 

 

 

 
 

CRONOGRAMA 
Data Conteúdo / Indicação de Leitura 

05.04.16 Introdução. Kant e kantismo. Fenomenologia e analítica. Filosofia e história 

da ciência 

12.04 Epistemologia e história das ciências na França. Cavaillès. Bachelard. Koyrè 

19.04 Historiografia, historiadores dos annales, nova história. Foucault 

26.04 Normal e patológico 1: fissuras, hiatos e descontinuidades 

03.05 Normal e patológico 2: negociações 

10.05 História do conceito de reflexo 

17.05 Mental, cerebral, vital: subjetividades 

24.05 Forma, anomalia, monstruosidade 

31.05 História da fisiologia, organismo, teoria celular 

07.06 Vitalismo e mecanicismo: sobre lei e norma 

14.06 Terapêutica e ética: normatividade vital 

21.06 Leituras: Dagognet, Grmek, Deleuze, Haraway 

28.06 Retorno ao problema da experiência 

  

 

 

Rio de Janeiro,   30 /  11  /2015.  

 

                                                  
Linha 1: “Produção, Organização e Uso da Informação em Saúde” 

 

Dedica-se à análise das políticas, modelos, processos e práticas de produção, organização, avaliação e uso da 

informação e do conhecimento no campo da saúde coletiva. A partir de múltiplas perspectivas teórico-

metodológicas, prioriza-se o estudo de: 

1.1. regimes de produção, regulação e novas dinâmicas de pesquisa científica em saúde; 

1.2. inquéritos e pesquisas nacionais de saúde; 

1.3. repositórios, ambientes virtuais, redes sociais e sistemas de informação; 

1.4. práticas culturais, técnicas e tecnologias; 

1.5. linguagens, padrões e indicadores; 



1.6. prospecção e estudos métricos em ciência e tecnologia; 

1.7. adequação de métodos que utilizem informações dos sistemas nacionais de informação para avaliar 

situações de saúde; 

1.8. sistematização e análise das informações para a formulação de políticas públicas e monitoramento da 

situação de saúde brasileira e seus determinantes socioambientais. 

 

Linha 2: “Informação, Comunicação e Mediações” 

Tomando o direito à comunicação como inerente ao direito à saúde, estuda as relações entre instituições, 

profissionais de saúde e de comunicação e a população, em suas diversas formas de organização, em seus 

processos de produção, circulação e apropriação dos sentidos sociais. Dedica-se à discussão conceitual e ao 

desenvolvimento de metodologias que levem à melhor compreensão da natureza e das características das 

mediações culturais, sociais, políticas, institucionais e tecnológicas envolvidas em tais processos. Seus projetos 

priorizam: 

2.1. a análise de produtos, práticas, processos e sistemas de comunicação, bem como de políticas públicas nesses 

domínios; 

2.2. o estudo das relações entre mídia e saúde, em suas múltiplas formas discursivas; 

2.3. a análise sobre a produção de sentidos nos novos espaços e ambientes de comunicação, com ênfase nos que 

se desenvolvem a partir de tecnologias virtuais; 

2.4. estudos que evidenciem e ampliem a compreensão do lugar da comunicação nos processos sociais e nas 

relações de poder na sociedade, bem como a relação entre comunicação e produção das desigualdades sociais 

em saúde. 

 

 


