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Ementa 

Momentos de crise e epidemia desafiam-nos a refletir sobre o significado da saúde e sobre as 

dinâmicas do adoecimento, como também sobre as noções de normal e patológico. Tal é o foco 

do livro do filósofo francês Georges Canguilhem, O normal e o patológico. Este curso visa 

introduzir os principais temas que norteiam a produção de Canguilhem a partir da leitura de 

sua tese de doutorado de 1943, Ensaio sobre alguns problemas relativos ao normal e o 

patológico, e de seu adendo de 1966, Novas reflexões sobre o normal e o patológico. O curso 

propõe um distanciamento crítico em relação a leitura dominante de Canguilhem, que confina 

seu trabalho no âmbito da epistemologia e da história das ciências, e acaba por negligenciar 

seus aspectos mais amplamente filosóficos, bem como suas dimensões sociais e políticas. O 

curso propõe, então, uma incursão guiada na obra de Canguilhem. Sem negligenciar sua 

importante contribuição no âmbito da história da medicina, da fisiologia e da patologia, 

estudaremos a obra de Canguilhem desde o ponto de vista de uma filosofia da vida e das 

normas, que propõe como um de seus principais conceitos a ideia de normatividade vital. Nessa 

chave, abordaremos as especificidades do vitalismo de Canguilhem, bem como questões 

filosóficas fundamentais como, por exemplo, a experiência do sofrimento, as noções de saúde 

e doença, a plasticidade e autoprodução humana na história.  

 

Aula 1: Apresentação do curso e introdução a Canguilhem 

Aula 2: A visão “quantitativa” do patológico 

Aula 3: A visão “qualitativa” do patológico 

Aula 4: A noção de saúde e a normatividade vital 

Aula 5: Normas vitais e normais sociais 

Aula 6: Normalização e vida social 

 



Leitura fundamental: CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Trad. Maria Thereza 

Barrocas e Luiz Octávio Leite. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. (Edição francesa: 

Le normal et le pathologique. Paris: PUF, 2013). 
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Demais textos secundários serão recomendados pelo professor ao longo do curso. 

 


