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SugeStõeS de leiturAS e filmeS

liVroS

Algumas leituras são fundamentais para os interessados em 
ampliar a base de seu conhecimento em bioética. Esta não é uma 
lista exaustiva, e os títulos, em geral, são publicações de fácil 
acesso no Brasil, inclusive nas livrarias com sítios na Internet.

O estudo da lógica é bastante útil para a elaboração dos 
próprios argumentos e para a compreensão daqueles de ou-
trem. Quando as razões apresentadas pelo argumento não apoiam 
as conclusões a que se chegou, então este é falacioso. Stephen 
Downes, professor da Universidade de Alberta, no Canadá, dis-
ponibilizou um guia para a compreensão das falácias lógicas. 
Trata-se do Stephen’s Guide to the Logical Fallacies, 2002. Está dispo-
nível em <www.onegoodmove.org/fallacy/welcome.htm>. 

Para maiores e sistematizadas informações e reflexões basea-
das na proposta teórica da bioética da proteção, é possível con-
sultar a obra: KOTTOW, M. Ética de Protección. Bogotá: Unibiblos, 
2006. Outra forma é buscar em <www.scielo.br>, por exemplo, 
artigos de F. Roland Schramm, que tem extensa produção aca-
dêmica sobre o tema. 

Para maiores informações sobre um enfoque liberal da bioé-
tica, podemos recorrer a ENGELHARDT JR., H. T. Fundamen-
tos da Bioética. São Paulo: Loyola, 2004. O mesmo autor se propõe 
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a apresentar uma bioética cristã em Fundamentos da Bioética Cristã 
Ortodoxa. São Paulo: Loyola, 2003.

Para conhecer a proposta casuística, consultar, por exemplo: 
JONSEN, A. & TOULMIN, S. The Abuse of  Casuistry: a history of  
moral reasoning. Berkeley: University of  California Press, 1988.

Para conhecer a proposta da bioética da intervenção, de Vol-
nei Garrafa, além da vasta bibliografia disponível em forma de 
artigos, é importante a leitura de alguns dos textos apresentados 
em GARRAFA, V. & PESSINI, L. (Orgs.). Bioética: poder e injusti-
ça. São Paulo Loyola, 2003.

A ética das virtudes, tão defendida e, ao mesmo tempo, tão 
pouco estudada na área da saúde no Brasil, pode começar a ser 
conhecida com a leitura de PELLEGRINO, E. & THOMASMA, 
D. For the Patient’s Good: the restoration of  beneficence in health care. New 
York: Oxford, 1988.

Tendo Garrafa como um dos organizadores, foi publicada 
uma coletânea em que se pretendia começar a sedimentar uma 
perspectiva latino-americana para a bioética: GARRAFA, V.; 
KOTTOW, M. & SAADA, A. (Orgs.). Bases Conceituais da Bioética: 
enfoque latino-americano. São Paulo: Gaia, Unesco, 2006. 

A proposta preliminar de uma ‘ética para todos os seres’ pode 
ser conhecida em SIQUEIRA-BATISTA, R. Quantum bioethics: 
ethics for all beings. Ciência & Saúde Coletiva, 13: 611-613, 2008. 
A idéia de compaixão laica, um dos fundamentos dessa concep-
ção, pode ser encontrada em SIQUEIRA-BATISTA, R. & 
SCHRAMM, F. R. A bioética da proteção e a compaixão laica: o 
debate moral sobre a eutanásia. Ciência & Saúde Coletiva, 14: 1.241-
1.250, 2009.
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Olinto Pegoraro nos oferece uma perspectiva sempre estimu-
lante em seus livros. Sugerimos, para conhecer o seu pensamen-
to, iniciar a leitura por PEGORARO, O. Bioética em Temas. Rio de 
Janeiro: Eduerj, Faperj, 2008, e PEGORARO, O. Ética É Justiça. 
7. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

Um clássico sobre o aborto é o trabalho de Maurizio Mori, 
A Moralidade do Aborto: sacralidade da vida e o novo papel da mulher. 
Brasília: Editora UnB, 1997. 

Da produção brasileira, recomendamos títulos que expressam, 
em grande parte, o olhar da bioética dirigido ao campo da saúde 
pública:

ANJOS, M. F.; SIQUEIRA, J. E. Bioética no Brasil, Tendências e 
Perspectivas. Aparecida: Idéias & Letras, 2007.

FORTES, P. A. C. & ZOBOLI, E. L. C. P. Bioética e Saúde 
Pública. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, Loyola, 
2003.

PALÁCIOS, M.; MARTINS, A. & PEGORARO, O. (Orgs.). 
Ética, Ciência e Saúde. Petrópolis: Vozes, 2002. 

SCHRAMM, F. R.; BRAZ, M. Bioética e Saúde: novos tempos para 
mulheres e crianças? Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. 

SCHRAMM, F. R.; REGO, S.; BRAZ, M. & PALÁCIOS, M. 
(Orgs.). Bioética, Riscos e Proteção. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 
Editora Fiocruz, 2005.

No cada vez mais robusto campo do pensamento hoje cha-
mado de biodireito, sugerimos a leitura de BARBOZA, H, H. & 
BARRETO, V. P. Temas de Bioética e Biodireito. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001.

Como pano de fundo de toda e qualquer discussão que se 
faça sobre como tornar a prática em saúde mais humana, ou como 

Bioética_miolo_final.indd   155 9/10/2009   12:09:52



 156 ]

formar profissionais mais éticos e mais humanos, abordamos o 
tema do ensino da ética e o papel das escolas de graduação. Para 
explorar esse campo, recomendamos REGO, S. A Formação Éti-
ca dos Médicos: saindo da adolescência com a vida (dos outros) nas mãos. 
2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003. 

filmeS

A Experiência (Alemanha, 2001). Título original: Das Experi-
ment. Direção: Oliver Hirschbiegel. 

Esta é uma refilmagem de Stanford Prison Experiment, de 1971. 
Uma prisão provisória é montada em um laboratório de pesqui-
sa. Por duas semanas, vinte homens são contratados para serem 
prisioneiros ou guardas nas celas, cheias de grades e câmeras de 
segurança. O objetivo de tudo isso é científico: os pesquisadores 
querem saber como esses homens reagem a penas leves, sem uso 
algum de violência. Inspirado em uma pesquisa real realizada na 
Stanford University.

As Invasões Bárbaras (Canadá, 2003). Título original: Les Invasions 
Barbares. Direção: Denys Arcand.

O filme questiona em doses variadas o antiamericanismo, o 
holocausto indígena, a eutanásia, a globalização, a descriminação 
das drogas e principalmente a permanência dos valores, os quais 
estão acima de qualquer ideologia. Principalmente a amizade 
entre pais e filhos, que o dinheiro não compra.

Cobaias (EUA, 1997). Título original: Miss Evers Boys. Direção: 
Joseph Sargent. 

Esta película, baseada em fatos reais, apresenta a história do 
Estudo de Tuskegee, nos Estados Unidos, no qual homens negros 
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com sífilis foram impedidos de receber tratamento, para se co-
nhecer a história natural da enfermidade.

Estado de Emergência (EUA, 1994). Título original: State of  
Emergency. Direção: Lesli Linka Glatter. 

Neste filme, o dr. Novelli é um médico imerso em um siste-
ma de saúde em crise, enfrentando uma quantidade sem fim de 
emergências e falta de equipamentos e de força de trabalho. 
Quando a vida de um homem vai para a balança, a questão se 
coloca: deve o médico jogar de acordo com as regras e deixar 
o homem morrer ou se arriscar e tentar salvá-lo? Essa decisão 
pode custar uma vida ou uma carreira. 

Mar Adentro (Espanha, 2004). Título original: Mar Adentro. 
Direção: Alejandro Amenábar. 

É a história real do militante espanhol Ramón Sampedro, que 
lutou por seu direito de morrer, após viver 27 anos como tetra-
plégico, preso a uma cama. Agora, o único contato que ele tem 
com o mundo é feito através da janela do seu quarto.

Menina de Ouro (EUA, 2004). Título original: Million Dollar 
Baby. Direção: Clint Eastwood. 

O treinador de boxe Frankie está distante da filha há muito 
tempo porque ele mesmo é extremamente fechado em seus re-
lacionamentos. Enquanto luta para mudar isso, chega à sua 
academia a jovem Maggie Fitzgerald, que está determinada a ser 
treinada até se tornar uma boxeadora profissional. Durante os 
treinos, os dois encontram mais do que amizade, um sentimento 
familiar perdido há anos. Mas um acidente condenará Maggie ao 
leito e testará sua coragem.
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O Aborto dos Outros (Brasil, 2008). Título original: O Aborto dos 
Outros. Direção: Carla Gallo.

A narrativa percorre situações de aborto dentro de hospitais 
públicos que atendem mulheres vítimas de estupro, interrupções 
de gestações em casos de má-formação fetal sem possibilidade 
de sobrevida após o nascimento e abortos clandestinos. Ao mos-
trar os efeitos perversos da criminalização para as mulheres, o longa 
indica a necessidade de que a legislação brasileira seja revista.

O Desafio da Lei (EUA, 1999). Título original: Swing Vote. Di-
reção: David Anspaugh. 

Julgamento na Suprema Corte dos Estados Unidos que au-
torizou, sob certas condições, a prática do aborto naquele país.

O Jardineiro Fiel (EUA, 2005). Título original: The Constant 
Gardener. Direção: Fernando Meirelles. 

Em uma área remota no Quênia, África, uma ativista é en-
contrada brutalmente assassinada. O principal suspeito pelo 
crime é seu colega de trabalho, um médico que se encontra fo-
ragido. Perturbado pela culpa e assombrado pela possibilidade 
de infidelidade da esposa, Justin Quayle (Ralph Fiennes) surpreen-
de a todos ao embarcar em uma odisseia que o leva a três conti-
nentes para descobrir o que há por trás da morte da esposa, 
tendo contato com o corrupto cenário das pesquisas farmacêu-
ticas em países em desenvolvimento.

O Ovo da Serpente (Alemanha/EUA, 1977). Título original: Das 
Schlangenei. Direção: Ingmar Bergman. 

Em novembro de 1923, em Berlim, pouco antes da tomada 
do poder pelos nazistas, um trapezista americano e sua cunhada 
viúva sobrevivem com dificuldade à violenta recessão econômica. 
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Sem compreender as transformações político-sociais em curso, 
acabam aceitando empregos em uma clínica clandestina que faz 
experiências com seres humanos.

O Segredo de Vera Drake (Inglaterra, 2004). Título original: Vera 
Drake. Direção: Mike Leigh. 

Uma mulher tem sua vida familiar destruída quando a polícia 
descobre que tem ajudado mulheres a abortar.

Regras da Vida (EUA, 1999). Título original: The Cider House 
Tules. Direção: Lasse Hallström. 

Em um orfanato onde também se realizam abortos cresceu 
Homer, que nunca foi adotado. Treinado como médico pelo 
diretor do estabelecimento, Homer busca seu próprio destino 
saindo do orfanato para trabalhar em uma fazenda de maçãs, 
onde aprenderá lições sobre a vida.

Vida Severina (Brasil, 2005). Direção: Débora Diniz e Eliane 
Brum. 

Severina é uma mulher que teve a vida alterada pelos ministros 
do Supremo Tribunal Federal. Ela estava internada em um hos-
pital do Recife com um feto sem cérebro dentro da barriga, em 
20 de outubro de 2004. No dia seguinte, começaria o processo 
de interrupção da gestação. Nessa mesma data, os ministros 
derrubaram a liminar que permitia que mulheres como Severina 
antecipassem o parto quando o bebê fosse incompatível com a 
vida fora do útero. 
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