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Prefácio

O livro do médico, bioeticista e educador Sérgio Rego, sobre a formação
ética dos estudantes de medicina no Brasil, que tenho o prazer de apresentar ao
leitor brasileiro interessado na problemática da humanização da prática médica
na era da crescente, acelerada e, para alguns, impositiva incorporação
tecnocientífica – supostamente desumanizante –, tem muitos méritos.

Tais méritos são de duas ordens: teórica e prática. Teórica porque,
dialogando criticamente com a literatura pertinente e atualizada sobre a formação
moral, abre um campo de reflexão para outras pesquisas sobre a ética profissional,
e não somente a médica, demonstrando que uma bioética tardia, como é a
brasileira, pode ser, ao mesmo tempo, culturalmente ‘antropofágica’ e criativa.
Prático porque, adaptando os instrumentos teóricos à realidade concreta da
formação médica no Brasil, abre a possibilidade não só de fundamentar as críticas
de tal formação, mas também de tentar modificá-la graças a meios legítimos e
compartilháveis da práxis.

Em outras palavras, este livro responde ao duplo desafio de conhecer a
qualidade da formação ética dos futuros médicos nas escolas de medicina do
Brasil e, depois de ter detectado suas insuficiências, de saber se é possível refor-
mar, e como tal formação, adaptando-a às características éticas desejáveis de
uma profissão em um país que se insere em um mundo globalizado, mas não
necessariamente integrado.

Sem querer indicar pistas de leitura e prejudicar, assim, o prazer da
descoberta do leitor, destacarei, a seguir, dentre os muitos méritos, aqueles que
considero mais significativos do ponto de vista da construção do campo da
ética aplicada e da bioética em nosso país.

Um primeiro mérito é certamente a preocupação profissional e acadêmica
do autor em detectar, analisar e esclarecer o que é visto hoje como ‘problema’ da
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formação do futuro médico no Brasil, ou seja, as insuficiências na integração
entre sua competência técnica, via de regra atualizada, e sua competência ética,
quase que integralmente moldada na ética médica tradicional, desconectada
dos avanços cognitivos e práticos trazidos pela bioética contemporânea. De fato,
este problema é determinado, por um lado, pela tensão crescente entre
complexificação do saber (bio)médico e a inelutável especialização de seus âmbitos,
e, por outro, pela necessidade de integrar as competências específicas na prática
concreta do exercício profissional da maneira mais competente possível, sabendo
que os ‘objetos’ de tal prática são de fato ‘objetos-sujeitos’ ou pessoas inseridas
em um mundo de conflitos de interesses e valores.

Certamente, este não é um problema só brasileiro, pois cada profissão,
identificável como tal, tem também conteúdos, que constituem um saber
específico e que a distingue das demais práticas profissionais. Mas, em nossa
realidade, o problema da formação médica adquire uma conotação particular
devido às peculiaridades ao mesmo tempo ‘periféricas’, ‘continentais’ e ‘regionais’
que, no Brasil, todos os problemas adquirem, o que torna muito difícil, senão
impossível, pensar em uma única realidade a qual propor e aplicar instrumentos
de transformação homogêneos.

Do ponto de vista da ética aplicada ao campo da saúde do Brasil, isso
implica ter de equacionar a difícil dialética entre a pretensão universalista dos
princípios morais republicanos e seus conteúdos cognitivos aplicáveis a todos
os cidadãos e o respeito das peculiaridades multiculturais de uma sociedade
‘mestiça’, como a brasileira, sem que isso redunde no relativismo moral que
aparentemente respeita os valores de cada comunidade (de interesses  e valores),
mas que, de fato, pode redundar na legitimação, moralmente inaceitável, das
disparidades e desigualdades regionais.

Em suma, nos ‘muitos Brasis’ que compõem a nação brasileira real, a
formação médica deve necessariamente enfrentar o desafio de pensar,
simultaneamente, o universalismo das regras morais e o particularismo das
diferenças, atuando com sensibilidade para com todos e cada um, fazendo com
que o ‘nós’ seja inclusivo das diferenças legítimas, não das moralmente
inaceitáveis. A meu ver, esta tensão percorre todo o texto do autor, como bem
poderá verificar o leitor atento ao se deparar com a distinção entre a forma ou
as estruturas do desenvolvimento moral e seus conteúdos concretos.

Um segundo mérito diz respeito ao rigor intelectual e metodológico com
o qual Sérgio Rego aborda, pacientemente, esta problemática, pela análise críti-
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ca das teorias da socialização e, sobretudo, das várias teorias cognitivistas con-
temporâneas do desenvolvimento moral do indivíduo, que têm seus antece-
dentes na filosofia de Platão, para quem, quando um ser racional conhece o
que é correto – o Bem –, não pode não agir corretamente, e de Kant, para quem
a ação moral se baseia na vontade boa, conforme a razão, e só vale se é vivenciada
como um dever universalizável, e sua reformulação experimental nas pesquisas
de Piaget, Kohlberg, Gilligan, Rest, Self, Turiel e Lind, apresentadas
detalhadamente pelo autor.

É importante ressaltar que o autor consegue apresentar todas essas
informações em linguagem também compreensível e – acrescentaria – ‘leve’,
no sentido consagrado pelo escritor tcheco Milan Kundera, para qualquer leitor
inteligente que não esteja familiarizado com os arcanos dos idioletos
especializados, traduzindo os conteúdos de tais teorias em ferramentas
conceituais operacionais adaptadas ao desafio enfrentado.

Evidentemente, como em todo trabalho intelectual inovador, existem
perguntas não respondidas e o autor sabe muito bem disso, deixando tal fato
explícito nas considerações finais. Mas tais perguntas são imputáveis mais à
teoria cognitivista adotada do que à própria performance do autor. Por exemplo,
quando o cognitivismo moral fala em ‘estágios morais’, conceito introduzido
por Piaget e desenvolvido por Kohlberg, para os quais existiria não só homologia
entre saber epistêmico e saber moral, mas também um preciso amadurecimento
moral conforme uma arquitetura em estágios, pode-se perguntar se a vida moral
dos sujeitos morais não mereceria uma topologia mais sofisticada, capaz de dar
conta de autênticas ‘regressões’ morais em determinadas situações-limite, nas
quais os sujeitos morais estão impedidos de lançar mão de todos seus recursos
cognitivos para enfrentar tais situações. Do ponto de vista da ética aplicada,
essa questão é certamente relevante, pois diz respeito àquela que pode ser
chamada a condição necessária de um ato moral, isto é, à competência para a
análise racional e imparcial de um conflito moral, sem a qual o tipo de prescrição
decorrente pode ser prejudicado por ser, de fato, parcial. Mas este é um aspecto
da teoria cognitivista que pode ser esclarecido por pesquisas posteriores do próprio
autor ou por quem, inspirando-se nele, se preocupar com este assunto.

Com isso, chegamos ao terceiro mérito principal do livro. Refiro-me à sua
preocupação em propor uma solução para a inadequação atual da formação
ética dos estudantes em medicina. Coerentemente com sua visão cognitivista,
o autor propõe o que poderíamos chamar de ‘re-humanização’ da prática médica
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por meio da educação bioética dos estudantes em medicina, que ele considera
prima facie capaz de proteger não só os pacientes do encontro/desencontro
clínico, mas também os profissionais de saúde em suas inter-relações e em suas
relações com as instituições. Este mérito deve ser destacado, pois diz respeito ao
sentido mais importante da bioética, ou seja, ao fato de esta não só servir para
analisar imparcialmente e resolver normativamente conflitos entre agentes e
pacientes morais, mas ainda, e, sobretudo, para proteger as pessoas, atores desses
conflitos, em sua vulnerabilidade de seres finitos e mortais.

Em outras palavras, se considerarmos uma das razões pelas quais surge a
bioética – a proteção dos indivíduos humanos, inscrita no Código de Nürenberg
(1947) –, pode-se dizer que esta adquire historicamente o papel de proteger a
‘vida nua’, conforme a feliz expressão do filósofo italiano Giorgio Agamben,
contra qualquer abuso de autoridade e de poder e de uns sobre os outros na era
da instauração do biopoder e da biopolítica, exercidos, muitas vezes, em nome da
cidadania e de uma suposta qualidade de vida para todos e para qualquer um,
mas que, de fato, pode servir para perpetuar a distinção entre os seres humanos
que são ‘cidadãos’ de jure e de facto e aqueles que só o são de jure, mas não de
facto.

Assim sendo, a bioética pode ser uma ferramenta indispensável também
para profissionais que terão ‘a vida dos outros nas mãos’, e que, por isso mesmo,
deverão fazer todo o possível para que os ‘outros’, que deles dependem – devido
a uma assimetria de poder intrínseca à relação médico-paciente –, sejam não só
‘tratados’, mas, em primeiro lugar, ‘reconhecidos’ ao mesmo tempo em sua
fragilidade e em sua dignidade e autonomia. De fato, sem este reconhecimento
do outro não existe vida ética e, menos ainda, bioética, mas somente biopoder.
Este, sem aquela, só pode se transformar em instrumento de sofrimento
moralmente injustificado e é esta conclusão que o belo e importante livro do
amigo e colega me inspira.
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