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DISCIPLINA 

O CUIDADO COMO VALOR DO DIREITO HUMANO À SAÚDE E RESPONSABILIDADE COLETIVA 
 

EMENTA  

Este curso visa refletir sobre o itinerário epistemológico do conceito de “Cuidado como Valor do 
Direito Humano à Saúde” e reciprocidades afirmativas e negativas com a ideia de 
Responsabilidade Coletiva no pensamento arendtiano.  

Metodologia Desenvolver uma dinâmica de discussão crítica de textos com co-
responsabilização dos alunos sobre a apresentação e levantamento de questões acerca dos 
mesmos, a qual será coordenada pelos professores responsáveis pela disciplina. No primeiro dia 
de apresentação da proposta de trabalhos serão definidas as duplas responsáveis pela 
apresentação dos textos, assim como formar os grupos que irão desenvolver o seminário.  

PROGRAMA DETALHADOS  E BIBLIOGRAFIA INDICADA  

10/03/2020 – 1ª Parte: Apresentação da disciplina, divisão da turma para apresentação dos 
textos, e discussão (15m) + 2ª Parte: Cuidado como um valor: um ensaio sobre o (re)pensar e a 
ação na construção de práticas eficazes de integralidade em saúde- Roseni Pinheiro, (Razões 
públicas para a integralidade em saúde: o cuidado como valor / Roseni Pinheiro e Ruben Araújo de Mattos, 
organizadores. – Rio de Janeiro: IMS/UERJ: CEPESC: ABRASCO, 2007. 

17/03/2020 - 1.4. Cuidado: práxis responsável de uma cidadania moral Elma Zoboli 1.5. Direito, 
estética e integralidade na saúde: uma reflexão multidisciplinar sobre valores Felipe Dutra 
Asensi; (Razões públicas para a integralidade em saúde: o cuidado como valor / Roseni Pinheiro e Ruben 
Araújo de Mattos, organizadores. – Rio de Janeiro: IMS/UERJ: CEPESC: ABRASCO, 2007. 

24/03/2020 - 4.1. Cuidado integral e emoções: bens simbólicos que circulam nas redes de apoio 
social Alda Lacerda, Maria Beatriz Guimarães, Carla Moura Lima E Victor Vincent Valla 4.3. 
Itinerários terapêuticos e suas múltiplas dimensões: desafios para a prática da integralidade e do 
cuidado como valor - Tatiana Engel Gerhardt (Razões públicas para a integralidade em saúde: o 
cuidado como valor / Roseni Pinheiro e Ruben Araújo de Mattos, organizadores. – Rio de Janeiro: IMS/UERJ: 
CEPESC: ABRASCO, 2007) 

31/03/2020 -4.5. Gênero, saúde da mulher e integralidade: confluências e desencontros Wilza 
Vieira Villela E Eleonora M. Oliveira (Razões públicas para a integralidade em saúde: o cuidado como 
valor / Roseni Pinheiro e Ruben Araújo de Mattos, organizadores. – Rio de Janeiro: IMS/UERJ: CEPESC: 
ABRASCO, 2007 

07/04/2020 - 5.1. Humanização para quem? Um olhar crítico sobre os cuidados a partir da 
fenomenologia da percepção Paulo Henrique Martins; 5.4. O cuidado humanizado como valor e 



ethos da prática em saúde Suely F. Deslandes (Razões públicas para a integralidade em saúde: o 
cuidado como valor / Roseni Pinheiro e Ruben Araújo de Mattos, organizadores. – Rio de Janeiro: IMS/UERJ: 
CEPESC: ABRASCO, 2007 

21/04/2020 PREFÁCIO Madel T. Luz +Apresentação Responsabilidade com a integralidade das 
ações: por uma ética do futuro Roseni Pinheiro (Cuidar do cuidado: responsabilidade com a 
integralidade das ações de saúde / Roseni Pinheiro, Ruben Araujo de Mattos, organizadores. – Rio de Janeiro: 

CEPESC: IMS/UERJ: ABRASCO, 2008. 356 p. ISBN: 978-85-89737-48-7. +- Demanda por cuidado como 
direito humano à saúde: um ensaio teórico-prático sobre o cuidado como valor dos valores + 
Apresentação Por uma Sociedade Cuidadora (Por uma sociedade cuidadora / Roseni Pinheiro e Aluisio 
Gomes Silva Junior, organizadores. – 1. ed. – Rio de Janeiro: CEPESC: IMS/UERJ: ABRASCO, 2010. 448p) 

28/04/2020 - On the concept of “care” AGNES HELLER + O cuidado e o espaço público da 
saúde: virtude, vontade e reconhecimento na construção política da integralidade - José Ricardo 
De C. M. Ayres. (Cidadania no Cuidado: o universal e o comum na integralidade das ações de saúde 

/ Roseni Pinheiro, Aluisio Gomes da Silva Junior, organizadores. – Rio de Janeiro: IMS/UERJ – CEPESC, 
2011. 344 p. ) 

05/05/2020 – Da filosofia moral ao amor ao mundo: contribuições arendtianas por uma ética do 
cuidado em saúde. Bruno Pereira Stelet E Roseni Pinheiro. (Cidadania no Cuidado: o universal e o 
comum na integralidade das ações de saúde / Roseni Pinheiro, Aluisio Gomes da Silva Junior, organizadores. 

– Rio de Janeiro: IMS/UERJ – CEPESC, 2011. 344 p. ) A dádiva como mediação no cuidado em saúde: 
implicações para o direito -paulo henrique martins PINHEIRO, R., SILVEIRA, R. P.; LOFEGO, J.; SILVA 

JÚNIOR, A. G. (Orgs.).Integralidade sem Fronteiras: itinerários de justiça, formativos e de gestão 
na busca por cuidado. Rio de Janeiro : Cepesc/IMS/UERJ/ Abrasco, 2012. 

12/05/2020 – A  invisibilidade social, reconhecimento e direito à saúde Bethania Assy (PINHEIRO, 

R., SILVEIRA, R. P.; LOFEGO, J.; SILVA JÚNIOR, A. G. (Orgs.).Integralidade sem Fronteiras: itinerários 
de justiça, formativos e de gestão na busca por cuidado. Rio de Janeiro : Cepesc/IMS/UERJ/ 
Abrasco, 2012.) 

19/05/2020 1.1. Injusticia social, empoderamiento político e subjetivación  Bethania Assy e 1.2. A 
metáfora do bien vivir e sua importância para o avanço dos direitos coletivos na saúde Paulo 
Henrique Martins (Cultura do Cuidado e o Cuidado na cultura: dilemas, desafios e avanços para efetivação 
da integralidade em saúde no MERCOSUL / Organizadores: Roseni Pinheiro, Tatiana Engel Gerhardt, Aluísio 
Gomes da Silva Junior, Pablo Francisco Di Leo, Marisa Ponce e María Pía Venturiello – Rio de Janeiro: 
UERJ/IMS /CEPESC/ LAPPIS/ ABRASCO, 2014) 

02/06/2020 – 1.3. Jovem, negro e “fora de lugar”: contextos de violência estrutural ou racismo à 
brasileira  Leny A. Bomfim Trad (Cultura do Cuidado e o Cuidado na cultura: dilemas, desafios e avanços 
para efetivação da integralidade em saúde no MERCOSUL / Organizadores: Roseni Pinheiro, Tatiana Engel 
Gerhardt, Aluísio Gomes da Silva Junior, Pablo Francisco Di Leo, Marisa Ponce e María Pía Venturiello – Rio 
de Janeiro: UERJ/IMS /CEPESC/ LAPPIS/ ABRASCO, 2014) 

16/06/2020 Mesa de Debates com Convidados 

30/06/2020. Avaliação. 
TIPO DE AVALIAÇÃO:  

A avaliação estará baseada na participação dos alunos em grupos (de até 3 alunos), mediante a 
apresentação de seminário sobre um problema levantando na discussão das referencias 
bibliografias em sala de aula. Nessa avaliação serão considerados os seguintes itens: a) critério 
de elaboração do material de exposição (ppt e roteiro de exposição); b) participação do grupo, c) 
Utilização/articulação da bibliografia e d) sistematização para elaboração de artigo a ser 
publicado.    

 


