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Universidade de Brasília – UnB 
Departamento de Enfermagem 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
                                                                                       

DADOS GERAIS 
Nome da disciplina: Tópicos Especiais II – Processo de Cuidar 

Tema do Semestre: Ética na Saúde e Enfermagem, Bioética e Cinema  

Carga Horária: 30hs 

Período de Oferecimento: 22/11/2010 à 31/01/2011 

Dia e horário: 2ª feira, 14h às 17h50min 

Coordenação: Profa. Dra. Dirce Güilhem – Professora Titular do Departamento de Enfermagem/UnB.  

Sub-coordenação: Profa. Dra. Maria Raquel Gomes Maia Pires – Professora Adjunta/Escola de Enfermagem/UFMG; 
Estágio pós-doutoral em arte, lúdico e tecnologias educativas na saúde. Nesprom/Ceam/UnB. 

 

EMENTA  
Relação entre o cinema e a ética/bioética para a formação crítica, estética e política dos profissionais de saúde e 
enfermagem. Principais correntes filosóficas da ética na saúde: Utilitarismo; Ética do discurso; Ética Kantiana; Ética 
da libertação; Ética do cuidado. Análise crítica de filmes para reflexões éticas na saúde e enfermagem. Elementos da 
estética do cinema para a ‘reeducação do olhar’ na saúde. Cinema e pensamento complexo.   
 
OBJETIVOS 
- Discutir as principais correntes filosóficas da ética na saúde em diálogo com a linguagem cinematográfica. 

- Refletir sobre as questões éticas da contemporaneidade e as responsabilidades de cada um para a construção de 
uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária. 

- Exercitar a livre expressão criativa por meio da construção de personagens e de enredos que sintetizem as 
questões éticas na saúde.  

 
UNIDADES TEMÁTICAS 
 
1.  ÉTICA, BIOÉTICA, SAÚDE/ENFERMAGEM E CINEMA 
Utilitarismo  
Sensibilidade e alteridade em Emmanuel Lévinas 
A Ética do discurso  
A moral formal em Habermans  
Ética Kantiana 
Ética em Nietzsche e em Schopenhauer 
Elementos da estética do cinema para a ‘reeducação do olhar’ na saúde.  
Cinema e pensamento complexo em Morin.   
 
2.  RECRIAR-SE PELA ARTE: POR UMA NOVA ÉTICA NA SAÚDE 
Orientações para o trabalho final: Diálogo entre ética/bioética  e cinema; a construção dos personagens e do enredo; 
tensão entre o ‘bom’ e o ‘correto’: carga dramática, reflexões e crítica; análise de filmes a partir das concepções 
éticas na saúde. 
 
METODOLOGIA 
A discussão do conteúdo ocorrerá em dois blocos, articulados. Num primeiro momento, serão realizadas análises de 
filmes a partir da leitura de textos indicados, avançando-se na construção crítica e na capacidade de abstração dos 
participantes. Em seguida, para sintetizar a relação entre cinema e ética/bioética, serão feitos exercícios para 
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construção de personagens e de enredos que explicitem os temas éticos discutidos. Busca-se, sobretudo, o estímulo 
à livre expressão criativa dos sujeitos para a formação ética e política na saúde, em diálogo com as manifestações 
estéticas. 
 
AVALIAÇÃO 
Serão utilizados os seguintes aspectos para avaliação: assiduidade, participação nas discussões, resultados das 
atividades de dispersão; elaboração de roteiro e participação no talk show. 
 
PROGRAMAÇÃO 

DATA ATIVIDADE REFERENCIAS 
22/11/2010 14h-14h30: Apresentação dos participantes e da disciplina 

14h30-16h: ‘Dinâmica do Abrigo: os sobreviventes’ 
16h-16h30: Vídeo ‘Os sobreviventes’ 
16h30-16h45: Intervalo 
16h45 às 17h50: Debate 
Objetivos: - Refletir sobre as questões éticas da 
contemporaneidade e as responsabilidades de cada um para a 
construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária; - 
Apresentar os objetivos e a proposta da disciplina cinema e 
ética/bioética na saúde. 

- Vídeo Os sobreviventes. 
Chnarderman M, Pinheiro R 
(Dir.). 
- Dussel E. ‘Utilitarismo’. In: 
Dussel E. Petrópolis: Vozes; 2007 
(p. 108-115). 

29/11/2010 14h-16h: Exibição do filme ‘A excêntrica família de Antônia’ 
16h-16h15: Intervalo  
16h15-17h50: Apresentação das questões éticas à luz da leitura 
dos textos; Introdução à bioética e articulação com o cinema; 
uso das linguagens cinematográficas para a construção dos 
sentidos; reflexão sobre as moralidades existentes em um 
mundo plural. 

- Bonder N. ‘A imoralidade da 
alma’. In: Bonder N. Rio de 
Janeiro: Rocco; 1998 (p. 9-52). 
- Dussel E. ‘Sensibilidade e 
alteridade em Emmanuel 
Lévinas’. In: Dussel E. Petrópolis: 
Vozes; 2007 (p. 363-372). 

06/12/2010 14h-16h: Exibição do filme ‘Glória feita de sangue’ 
16h-16h15: Intervalo 
16h15-17h50: Apresentação das questões éticas à luz da leitura 
dos textos (A moral transcendental; Ética do discurso; Moral 
formal em Habermas); 
  

-Bonder N. ‘Lógicas da Alma’. In: 
Bonder N. Rio de Janeiro: Rocco; 
1998 (p. 53-84). 
Dussel E. Petrópolis: Vozes, 2007 
(Capítulo 2.1 (p. 171-176); 2.3 e 
2.4 (p. 182-203); 

13/12/2010 14h-16h - Exibição do filme ‘A Vida dos outros’ 
16h-16h15: Intervalo 
16h15-17h50 - Apresentação das questões éticas à luz da leitura 
dos textos (‘A vontade de viver em Schopenhauer’ e ‘vontade de 
poder’ em Nietzsche’); Cinema e reeducação do olhar;  

- Dussel E. Petrópolis: Vozes; 
2007 (p. 345-355). 
- Loureiro R. Educação, cinema e 
estética: elementos para uma 
reeducação do olhar. Educação e 
realidade 2008;33(1):135-154. 

ORIENTAÇÕES PARA A DISPERSÃO 

1. RECRIAR-SE: POR UMA NOVA ÉTICA/BIOÉTICA NA SAÚDE: Cada estudante criará um personagem que sintetize 
um tema ético discutido em sala de aula, elaborando uma estória própria, com as seguintes características: 

a. presença de elementos de ficção, real ou inspirada na realidade; 
b. resgate de temas e das principais questões éticas discutidas na disciplina; 
c. evidenciar conflitos entre o ‘correto’ e o ‘bom’ vivenciado pelo personagem, sem solucioná-los; investir mais na 
indagação que nas respostas; 
d. expressar uma carga dramática que seja capaz de emocionar (música, poesia e outras manifestações artísticas 
poderão ser utilizadas para a composição). 

 

2- ÉTICA E CINEMA:Cada grupo de quatro alunos escolherá um filme para debater alguma questão ética em sala de 
aula, indicando pelo menos 2 textos que possam subsidiar as discussões. O grupo coordenará os debates. 

10/01/2011 - Apresentação e debate do filme escolhido pelo grupo 1. 
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- Apresentação dos personagens de cada membro do grupo 1. 

17/01/2011 - Apresentação e debate do filme escolhido pelo grupo 2; 
- Apresentação dos personagens de cada membro do grupo 2. 

24/01/2011 - Oficina de produção para a construção de um ‘mini-roteiro’ integrando todos os personagens 
criados pelos grupos 1 e 2. 

31/01/2011 - Talk Show – Apresentação dos enredos e personagens elaborados pela turma.  
- Encerramento e avaliação final 
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