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O Ensino da Ética

A ciência moderna só se pôde desenvolver em se livrando de
qualquer julgamento de valor, obedecendo a uma única ética,
a do conhecimento. (Morin, 1996: 10)

Gostaríamos de iniciar este capítulo dizendo que no passado, e apenas
no passado, era comum os médicos considerarem que, se fossem bons técnicos,
seriam necessariamente éticos em sua prática; que  ser ético era, para médicos,
algo inato. Mas não podemos fazer isso.

Entretanto, este entendimento, presente em muitas das respostas que
ouvimos dos estudantes de medicina em nossa pesquisa, reflete um
entendimento parcial e limitado da ética e dos aspectos e implicações morais
inerentes a este relacionamento tão peculiar, que é a relação médico/paciente.
Costuma-se dizer que os problemas e as questões advindos desta relação mu-
daram de uns trinta ou quarenta anos para cá.

De fato, a incorporação de tecnologias na medicina, fato marcante no
século XX, e que pode até ser considerado como uma das razões do sucesso da
profissão médica como modelo de organização profissional e corporativa, trouxe
ao dia-a-dia da profissão questões que até então eram resolvidas com base na
cultura religiosa ou no que podemos chamar de convenções sociais emanadas
da corporação médica. Entendia-se e subentendia-se que os médicos dedicavam
suas vidas a salvar outras. Que em caso de dúvidas sobre determinada conduta,
ou sobre o que fazer, decidiriam pela solução que atendesse aos interesses de
seus clientes. Esta característica da profissão, denominada pelos sociólogos de
‘ideal de serviço’, determinava que um médico, quando confrontado com
situações em que seus interesses estivessem potencialmente em conflito com o
dos pacientes, optaria pelo encaminhamento que atendesse o paciente. Não
que isso não exista mais nos dias de hoje, mas muita coisa mudou – na sociedade,
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na medicina e na maneira de encarar as questões presentes nas relações entre
médicos, pacientes, familiares e Estado.

Tomemos, como exemplo, um caso ocorrido em Seattle, Estados Unidos,
no início da década de 60 e que, possivelmente, ocorreu também em outras
cidades mundo afora. Imaginem como era o tratamento de pacientes com
insuficiência renal crônica antes do advento da terapia substitutiva renal. Sem
que seja necessário entrar nestes detalhes, podemos dizer que era uma terapia
‘heróica’, cujo melhor resultado era a minimização do sofrimento do paciente.
A uremia era uma sentença de morte. Eis que é desenvolvida uma técnica capaz
de substituir parcialmente a função renal, melhorando a qualidade de vida e sua
duração, mas é um recurso caro e, especialmente há algumas décadas, com uma
oferta muito reduzida. Surge então um dilema para a sociedade e para os médicos
em particular: quais serão os pacientes que terão a oportunidade de se
submeterem à terapia renal substitutiva? Se até então estava na mente da
maioria dos médicos que a vida era sagrada e, portanto, deveria ser salva, neste
dilema específico não era possível resolver a questão com este argumento. Não
haveria como dizer que vida é mais sagrada que a outra, para assim ter preferência
no encaminhamento a esta terapia. Foi preciso que outros princípios morais
fossem colocados em discussão, buscando estabelecer uma hierarquia de
prioridade fundamentada em alguma racionalidade. Não é interesse nosso
apresentar e discutir a solução encontrada pela sociedade de Seattle, mas tão-
somente exemplificar o tipo de dilemas e questões que o desenvolvimento e a
incorporação de novas técnicas terapêuticas ao quotidiano da prática médica
têm proporcionado. Não havia, e não há ainda, consenso, uma solução
convencionada pela sociedade para lidar com essas questões.

A prática médica também mudou. Se antes o modelo típico da profissão
era a organização e prática liberal, hoje é insensato pensar na medicina sem
considerar as grandes corporações que a transformaram em um negócio a mais;
e não há espaço mais para romantismo e para imaginar que a medicina mudará,
voltando ao tipo de organização que teve no passado. A forma como o mercado
de trabalho no setor saúde está organizado é totalmente coerente com o atual
estágio do desenvolvimento do capitalismo. A antiga proibição presente nos
diversos códigos de ética da profissão, que veda a um médico a exploração do
trabalho de outro médico, é apenas mais uma das cegueiras de conveniência
que o código de ética médica contém, uma vez que nada é tão comum em
nossos dias do que a presença do empresário médico.
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Também os pacientes mudaram. Não são mais apenas aqueles indivídu-
os desinformados que acatavam a palavra do médico como o anúncio de uma
verdade eterna. O saber médico científico, efetivamente desenvolvido e
consolidado neste século, não é mais de domínio exclusivo desses profissionais.
Os meios de comunicação social, sejam eles a televisão, periódicos, coleções de
fascículos vendidos em bancas de jornais, ou a Internet, dão acesso fácil a uma
gama de conhecimentos que antes só estava disponível nos cursos de formação
profissional. É claro que persiste, especialmente em nossa população com baixa
escolaridade, muita desinformação. Mas mesmo este segmento da população
tem, nos dias de hoje, um acesso maior à informação científica.

Nossa sociedade também mudou – talvez pela primeira vez em nossa
história estamos vivendo um período em que os direitos individuais e coletivos
conseguem um reconhecimento maior, tanto pela sociedade quanto por seus
governos recentes. O recente episódio do afastamento de um Presidente da
República mediante um processo político e jurídico que concluiu pela declaração
de seu impedimento trouxe um novo alento a todos que desejam e trabalham
por um país onde o indivíduo seja respeitado em seus direitos.62

Nosso país assiste, desde meados da década de 80, a um contínuo
crescimento das organizações não-governamentais (ONGs), que se dedicam aos
mais diversos temas, entre os quais, a defesa dos direitos humanos e dos interesses
de portadores de doenças específicas.

Com a 8a Conferência Nacional de Saúde, iniciou-se um ciclo em que
estes grupos sociais organizados passaram a contar com um espaço institucional
para discutir a assistência à saúde. Hoje, em todo o país, os Conselhos de Saúde,
em seus diferentes níveis, são um espaço concreto de negociação dos interesses
dos diversos segmentos envolvidos na assistência. Estas organizações sociais,
entretanto, expressam tão-somente,63 na maioria das vezes, os interesses espe-
cíficos de seus integrantes ou dos que sofrem da mesma doença, embora não
organizados. Temos, assim, organizações como a dos portadores de doenças

62 Sem dúvida existe ainda um longo caminho a percorrer, mas não estamos nos propondo a realizar aqui uma
análise política ampla. Desejamos tão-somente expressar o nosso reconhecimento de que o caminho democrático
é o melhor para a diminuição das injustiças econômicas e sociais, e nossa crença é que neste processo de
negociações e de respeito às diferentes posições políticas, nosso país poderá encontrar um caminho que diminua
as exclusões sociais.

63 A comparação aqui é entre as organizações que defendem os interesses de portadores de doenças específicas
e as associações de moradores e/ou de favelados, sindicatos e outras formas mais tradicionais de organizações
de trabalhadores e da população. Não se está fazendo um juízo de valor nesta comparação, apenas
assinalando a mudança.
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renais crônicas, ou de portadores de HIV, ou, ainda, de ‘ostomizados’, que de-
fendem seus interesses na destinação de recursos escassos, sem nenhuma dú-
vida, buscando, mediante a legítima pressão política, que uma maior parcela
deles seja destinada à assistência dos portadores desta ou daquela doença.
Representam o que podemos caracterizar como ‘interesses tribais’. Ocorre algo
semelhante à expressão do individualismo em uma instância coletiva.64 Se o
individualismo é a característica do final do século XX e do início deste, o tribalismo
é o fenômeno que o expressa em um nível coletivo.

Enfim, a conclusão óbvia é a de que o mundo mudou. Entretanto, a
maioria das escolas de medicina continua a pensar a formação ética de seus
alunos com os mesmos instrumentos de ensino e a mesma compreensão do
processo que havia no início do século passado. O que pretendemos apresentar
neste capítulo é uma visão panorâmica de como as escolas médicas lidam com
essa questão no Brasil, enriquecida com a análise das observações realizadas em
nossa pesquisa; discutirmos como os estudantes entendem a ética aplicada à
medicina e como agem nas situações em que acreditam haver uma questão
ética em jogo. Ao final, defenderemos a importância do ensino das humanidades
médicas e a formulação de estratégias de ensino fundamentadas no atual nível
de conhecimento do processo de desenvolvimento moral, conjuminadas ao
conhecimento acumulado no campo do ensino da ética.

Antes de iniciarmos esta exposição, gostaríamos de apresentar a hipótese
que orientava a nossa investigação. Maturana (1998: 72-73) entende a
preocupação ética “como preocupação com as conseqüências que nossas ações
têm sobre o outro, (...) um fenômeno que tem a ver com a nossa aceitação do
outro”. Dessa maneira, entende-se que se o outro não está incluído no
domínio social de um determinado indivíduo, ele não será objeto de uma
preocupação ética. Ou seja, se alguém não inclui, por exemplo, os angolanos
que há décadas estão envolvidos em uma guerra sem fim em seu domínio
social, pelas razões que sejam, então este sujeito não terá preocupações éticas
em relação a este povo.65

Pensando no processo de formação profissional em medicina, tal como
descrito anteriormente por Becker, com sua ênfase maior nos aspectos técnicos

64 Não tenho conhecimento de pesquisas específicas sobre o tema, mas apenas a observação feita em quatro
conferências de saúde, nas quais estivemos diretamente envolvidos.

65 O que parece acontecer com a maioria da população mundial, já que muito pouco é feito para se tentar pôr um
fim a uma guerra que tantos danos tem provocado à sua população. Mas esta é uma outra questão, envolvendo
interesses econômicos, geopolíticos e racismo.
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e físicos, temos mais elementos para compreender este processo, e,
simultaneamente, construir nossa hipótese.

Ainda que, em diversas disciplinas do curso médico, seja dada uma ênfa-
se relativa à necessidade de ser estabelecida uma relação médico-paciente, na
qual ambos sejam considerados sujeitos do processo, o dia-a-dia da prática nas
enfermarias, nos ambulatórios, nas maternidades e emergências são ricos em
exemplos de que o paciente é considerado um mero objeto de trabalho, um
não-sujeito. Não o reconhecendo como sujeito, não o incluindo em suas
preocupações sobre as conseqüências de seus atos, mas apenas como ‘o caso do
leito 10’ ou ‘a tuberculose fantástica que internou’, será difícil que os estudantes
reconheçam como dilemas as questões éticas relacionadas aos seus pacientes
quando elas se apresentarem e, uma vez as reconhecendo, será muito difícil
tomar uma decisão, já que não estão acostumados e não são estimulados a
pensar os problemas em sua dimensão moral.

O Ensino da Ética nas Faculdades de Medicina no Brasil

Os estudos sobre as relações entre ética e educação/formação profis-
sional ainda são muito incipientes no Brasil. Carecemos de estudos sobre o
comportamento e as reflexões éticas dos estudantes de medicina, para en-
tão ser possível discutir o próprio processo de desenvolvimento da moral
profissional neles. Os estudos disponíveis em nosso país são, em sua maio-
ria, de caráter descritivo sobre a disciplina encarregada de promover o ‘ensi-
no’/debate da ética, como veremos a seguir. Para uma melhor compreensão
de como esta é ministrada nas faculdades médicas do país, apresentaremos,
a seguir, um breve panorama dos principais trabalhos já publicados sobre
esta temática.

Foram identificados alguns trabalhos (Coura, 1984; Meira & Cunha,
1994) que se reportam ao reconhecimento das disciplinas nas quais o
conteúdo da temática ética é lecionado, à quantificação dos docentes e
respectivas formações básicas, carga horária dedicada ao tema etc.
Sistematizaremos apenas o trabalho mais recente, com o intuito de apresentar
um panorama da situação do ensino da ética nas escolas médicas no início
da década de 90 do século passado (Meira & Cunha, 1994). Sendo um estudo
realizado em 1992, suas informações já não traduzem a provável situação
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atual,66 uma vez que foi exatamente neste período que a maior discussão
sobre o campo da bioética ocorreu em nosso país, tendo sido, inclusive,
criada a Sociedade Brasileira de Bioética (SBB).

Sabemos, por exemplo, que diversas escolas médicas vêm criando disci-
plinas de Bioética, muitas vezes sem substituir a disciplina de Ética já existente,
mas isso não representa, necessariamente, uma mudança significativa. Tal es-
tudo, apesar de suas limitações ao restringir seu inquérito aos coordenadores de
curso e ao satisfazer-se com perguntas genéricas, tem sua validade por de-
monstrar aquela que tem sido a característica fundamental na abordagem da
ética na escola médica - limitar-se ao estudo da deontologia.

Na época em que o estudo foi realizado, havia 79 escolas em
funcionamento no país. Destas, 4 informaram que não dispunham de uma
disciplina específica para o ensino da ética, sendo uma por ser de criação recente
e não dispor de alunos na série em que tal disciplina estava prevista para ser
ministrada e a outra por informar que “o ensino estava diluído na ministração
de todas as disciplinas do currículo” (Meira & Cunha, 1994: 7).

Das 75 escolas que já dispunham de uma disciplina para o ensino de ética,
em apenas 25 delas esta era uma disciplina ‘autônoma’ – sem outros conteúdos
que não a ética. Das restantes, em 94% das escolas a disciplina tinha a palavra
deontologia em seu nome. Merecem referência, não pelo número de escolas que
adotaram esta nomenclatura, mas pelo inusitado das associações temáticas:
‘Deontologia e Patologia’ e ‘Medicina Legal, Psicopatologia Forense e Ética Médica’.

Refletindo um caráter marginal no curso médico, em 31 faculdades,
apenas um docente ministrava todas as aulas sobre o tema. Em 33 delas eram
dois professores. Entre os coordenadores da disciplina prevaleceram, como já era
de se esperar por seu próprio nome, os de formação médica (95,1%). Destes,
6,5% também eram graduados em direito. Os três restantes eram formados em
direito (1,3%), filosofia (1,3%) e psicologia (1,3%).

As aulas eram realizadas nos mais variados momentos do curso, sendo a
maior freqüência verificada na 4a série (40,5% das faculdades) e na 5a série
(32,9%). Embora nas demais faculdades a disciplina fosse dada nas demais séri-
es, esta concentração parece corroborar a idéia de que, sendo de conteúdo

66 No recente Congresso Brasileiro de Medicina Legal em Recife, o Prof. Daniel Munhoz apresentou alguns dados de
uma pesquisa recém-finalizada com um novo panorama do ensino da ética nas faculdades de medicina e de
direito. O trabalho, entretanto, ainda não está publicado. Os dados apresentados não diferem muito dos que são
aqui apresentados.
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fundamentalmente deontológico, sua inserção no currículo naquelas séries é
coerente, uma vez que trataria apenas de apresentar as normas e regras a serem
seguidas no exercício profissional, sem uma preocupação de estimular o
desenvolvimento da capacidade dos estudantes de analisar e tomar decisões
sobre questões que envolvam aspectos morais.

Apenas 3,5% das escolas ministravam suas aulas teóricas para pequenos
grupos de alunos, menos de 20 alunos. Entre as que afirmaram oferecer aulas
práticas, 27 escolas, apenas cinco o faziam em pequenos grupos. Meira & Cunha,
entretanto, não apresentaram informações sobre as características dessas aulas,
o que nos priva da possibilidade de uma melhor e efetiva compreensão de como
se dava o processo de ensino da disciplina.

Finalmente, os autores nos ofereceram uma relação dos dez temas mais
referidos pelos coordenadores de disciplinas ao serem instados a relacioná-los
segundo a importância atribuída no curso. O Quadro 3 (Meira & Cunha, 1994)
não apenas confirma o conteúdo deontológico do ensino, como possibilita a
comparação com o ensino observado em outros países.

Quadro 3 – Distribuição dos temas mais importantes para o ensino da ética
médica por indicação dos responsáveis pela matéria em faculdades
médicas do Brasil – Brasil, 1992

Fonte: Meira & Cunha (1994).

Temas No de indicações

Responsabilidade profissional do médico 55

Segredo profissional 48

Relação médico-cliente 38

Código de ética médica vigente 32

Ética do início da vida 29

Ética do fim da vida 25

Erro médico 21

Ética dos transplantes 20

Remuneração profissional do médico 20

Exercício lícito e ilícito da medicina 18
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Este temário pode ser utilizado para, ‘grosso modo’, conformar o campo
tradicionalmente abordado nas faculdades de medicina sob o nome de ética ou
deontologia. Podemos notar que toda a abordagem está voltada para o futuro
exercício profissional, ou seja, para quando o aluno estiver graduado. Não há,
entre estes, nenhuma referência aos conflitos e dilemas éticos com os quais eles
se defrontam ainda como estudantes.

Vejamos com o trabalho de Kopelman os conteúdos disciplinares que
conformam o campo entre as escolas médicas americanas. No levantamento
desta autora, foram incluídas as disciplinas de ética médica, bioética e filosofia
da medicina.

• Objetivos da Medicina, códigos, juramentos e convenções;
• A relação médico-paciente;
• Honestidade, veracidade e confiabilidade;
• Consentimento esclarecido para o tratamento e a pesquisa;
• Ação voluntária e capacidade de autodeterminação;
• Vida vegetativa, diminuição de capacidade e qualidade de vida;
• Questões reprodutivas e conflitos materno-fetais, incluindo aborto;
• Conceitos de saúde, doença, enfermidade e inabilidade (incapacidade);
• Desenho de pesquisa, ensaios clínicos, a relação investigador-objeto e as
recomendações atuais para a pesquisa;
• Confidencialidade e privacidade;
• Tomada de decisões para pacientes incompetentes ou incapacitados;
• Morte e morrer: critérios, definições e significados da morte; manutenção de
tratamento; diretivas avançadas, suicídio assistido por médico e eutanásia;
• Genética e screening genético e novas tecnologias;
• Modelos de explanação, justificação e tomada de decisões;
• Alocação de recursos, managed care, acesso e ‘saída’ do sistema de saúde.
(Kopelman, 1995: 796)

Esta autora não considera relevante nem imprescindível a discussão
sobre este campo do saber. Antes, o importante é considerar como incorporar
os objetivos e habilidades fundamentais a toda reflexão filosófica na medici-
na. Os objetivos e habilidades são:

• identificar e examinar suposições;
• ampliar as perspectivas do aluno e aumentar o autoconhecimento;
• desenvolver habilidades críticas de pensamento;
• nutrir a tolerância, abertura e o ceticismo sobre dogmas;
• cultivar a empatia. (Kopelman 1995: 797)
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Amargo (1996: sem página), analisando os dados da pesquisa de Meira &
Cunha (1994), destaca que “a deontologia não atende a um dos objetivos pri-
mordiais da educação, qual seja, o desenvolvimento de comportamento moral
nos alunos dos cursos médicos. (...) O comportamento moral é movido por valores
interiores à pessoa, não pelo conhecimento da norma e/ou o medo à punição”.

Coura (1984: 2), por sua vez, embora faça um adequado questionamento
sobre os conteúdos estritamente deontológicos dessas disciplinas, preconiza
que “o ensino da Ética médica deveria ser feito de forma doutrinária e exemplar
por professores-médicos entre os mais experientes”. Reitera-se, assim, uma con-
cepção de que o ensino da ética deve ser de forma a doutrinar o estudante, sem
que a este seja conferida a possibilidade de refletir sobre as questões e acostu-
mar-se a desconfiar dos dogmas e/ou das normas absolutas.

Hossne (1998) foi pioneiro no Brasil na abordagem do tema ‘Ética e
Educação Médica’ que, além da tradicional, e ao mesmo tempo ineficaz, crítica
aos conteúdos deontológicos, abordou a questão das situações às quais os
estudantes estão submetidos e que incluem uma implicação ética. Referiu-se,
explicitamente, às

pequenas mentiras, comentários inadequados, condutas médicas inadequa-
das, ‘paternalismos’, tráfico de influência, maneiras inadequadas (e até
desrespeitosas) no trato com os pacientes ou com a equipe de saúde, ruptura
de sigilo, manuseio inadequado dos prontuários, ‘furto’ de uma radiografia
demonstrativa, perda do prontuário ou de exames, falta de atenção ou
tratamento autoritário com a família e atestado falso. (Hossne, 1998: 136)

Ainda que as disciplinas ‘preferenciais’ para o ensino da ética sejam as
de medicina legal, deontologia médica e afins, nosso estudo detectou outras
disciplinas em que foram introduzidas discussões sobre a ética ao longo do
curso. Perguntamos a 74 alunos, originários de 22 escolas médicas diferentes,
distribuídas por 13 estados da federação (ver no Quadro 4 a relação de facul-
dades e estados dos estudantes entrevistados durante o XXX Encontro Cien-
tífico dos Estudantes de Medicina em São Luís, Maranhão), se eles já haviam
tido alguma aula de ética na faculdade e, em caso positivo, em que disciplina
e em que período.67

67 A população estudada não constitui uma amostra dos alunos das escolas médicas no Brasil e nem dos estudantes
presentes no Encontro Científico dos Estudantes de Medicina. As informações são válidas unicamente para os
alunos entrevistados, sendo trabalhadas como em um estudo exploratório.
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Quadro 4 – Faculdades onde estudavam os estudantes incluídos no inquérito
sobre ética na formação – Brasil, 2000

Faculdade Estado

Escola de Ciências Médicas de Alagoas AL

Universidade Federal do Ceará CE

Universidade Federal do Maranhão MA

Universidade Federal de Minas Gerais MG

Universidade Federal de Uberlândia MG

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul MS

Universidade Federal do Pará PA

Universidade Federal da Paraíba PB

Universidade Federal de Pernambuco PE

Universidade Estadual de Pernambuco PE

Universidade Federal do Paraná PR

Faculdade de Medicina de Petrópolis RJ

Universidade Estadual do Rio de Janeiro RJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro RJ

Universidade Gama Filho RJ

Universidade Severino Sombra RJ

Universidade de Nova Iguaçu RJ

Universidade Federal do Rio Grande do Norte RN

Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre RS

Universidade Mogi das Cruzes SP

Universidade Federal de São Paulo SP

Universidade de Taubaté SP

Total 22

Fonte: quadro elaborado pelo autor.
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O Quadro 5 apresenta a relação das disciplinas nas quais foram ministradas
aulas sobre ética, nas faculdades dos estudantes entrevistados. A diversidade en-
contrada é semelhante àquela apontada pelo já citado trabalho de Meira & Cunha
(1994), embora devamos salientar que, aqui, não estamos identificando as discipli-
nas responsáveis pelo ensino da ética, mas aquelas em que algum conteúdo sobre
ética é ministrado. Considerando que a maioria dos alunos entrevistados por nós
estava no ciclo básico (40), e 33 no ciclo profissional, mas que foram 47 os que
afirmaram terem tido alguma aula de ética em disciplinas do ciclo básico, e que
Meira & Cunha (1994) fizeram referência a mais de 70% das disciplinas de ética
presentes no ciclo profissional, entendemos as informações por nós obtidas como
sugestivas68 de que as escolas possam estar se preocupando mais em inserir conteú-
dos sobre ética em outras disciplinas, além das tradicionais, e de forma mais precoce.

Quadro 5 – Relação das disciplinas em que foram ministradas aulas sobre ética
referidas pelos estudantes incluídos no inquérito sobre ética na
formação – Brasil, 2000

Nome da disciplina Ciclo Períodos citados

Ações Integradas de Saúde Básico 3o

Aula inaugural Básico 1o

Bioética Básico/Profissional 1o, 2o, 5o, 6o, 11o

Deontologia médica Básico/Profissional 1o, 2o, 3o, 5o

Embriologia I Básico 1o

Ética aplicada à saúde Básico 2o

Ética da saúde Básico 2o

Ética Médica Básico/Profissional 1o, 2o, 3o, 4o, 7o

Fundamentos Científicos e
éticos da pesquisa médica Básico 1o

Medicina Legal Profissional 8o

Psicologia Profissional 5o

Psiquiatria social Básico 1o

Saúde Pública Básico 1o

Tocoginecologia Profissional 6o

68 Como o conjunto de alunos entrevistados não constitui uma amostra, não é possível afirmar peremptoriamente
a mudança, embora o fenômeno observado seja válido como indicador da experiência dos alunos entrevistados.

Fonte: quadro elaborado pelo autor.
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O Ministério da Educação do Brasil tem produzido, em conjunto com
especialistas nas respectivas áreas, uma série de documentos que buscam aten-
der às exigências da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelecen-
do os parâmetros curriculares nacionais, para o Ensino Fundamental, e as
diretrizes curriculares mínimas, para o Ensino Profissional. Ainda que os
parâmetros curriculares nacionais tenham como objeto o ensino de primeiro
grau, suas recomendações já são discutidas como uma orientação também
para o ensino de graduação, especialmente nos casos em que aponta para a
necessidade de se implementar o ensino transversal de temas específicos:
Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual (Brasil,
1997). Hoje, o debate sobre a inclusão da ética como um tema transversal no
ensino da graduação começa a ser estabelecido em fóruns acadêmicos relaci-
onados ao ensino da medicina.

Com o objetivo de conhecer melhor como o ensino da ética é considera-
do em nossas escolas, bem como com que meios os estudantes contam para
desenvolver sua capacidade de pensar aspectos morais diretamente relacionados
com o ‘tornar-se médico’, escolhemos uma faculdade de medicina para uma
análise sistemática sobre seu processo de ensino. Esta faculdade, de natureza
pública, dispõe de infra-estrutura e corpo docente comparável às melhores
faculdades do país. Realizamos uma análise das ementas das disciplinas
obrigatórias e eletivas presentes em seu ‘Catálogo do curso médico’69 e, por
sugestão de alunos vinculados ao Centro Acadêmico,70 a observação de algumas
aulas teórico-práticas de propedêutica médica e de semiologia médica.

A análise do catálogo de curso não pode desconsiderar o reconhecido
distanciamento entre pensamento e ação, teoria e prática. Nenhum currículo ou
grade curricular expressa a realidade de um curso, servindo tão-somente como
objeto de análise das intenções educacionais, no caso, da faculdade em questão.

Assim, não podemos incorrer no erro de considerar a grade curricular
como uma expressão da realidade do curso, mas, quando muito, uma manifes-
tação de intenções e uma expressão ideológica de seus formuladores. Feita a
ressalva devida, observamos que na faculdade analisada a disciplina responsável

69 Em atenção ao disposto na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, esta universidade não será identificada.
70 Inquiridos sobre quais os momentos em que aspectos relacionados à relação médico-paciente eram abordados de

forma mais significativa na opinião deles, os estudantes afirmaram que estas duas disciplinas eram estratégicas, por
serem as primeiras oportunidades em que os estudantes se relaciona de forma mais amiúde com pacientes, através
da realização da anamnese e do exame físico. As observações realizadas nas aulas práticas, quando se referirem às
situações envolvendo aspectos éticos, serão apresentadas em conjunto com os resultados do inquérito com os
estudantes de outras faculdades do país, realizado no XXX Ecem, no Maranhão, no ano de 2000.
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pelo ensino de ética médica é a de ‘medicina legal’, ministrada no 9o período do
curso pelo Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal. A ementa da discipli-
na a descreve como “o estudo das relações da Medicina com o Direito nos
campos penal, civil, administrativo e ético”. Entre os conteúdos descritos, estão
presentes a deontologia e a diceologia médica. A metodologia do curso prevê
“aulas teóricas e práticas de necropsia forense em casos de morte violenta”. Na
bibliografia, apenas o Código de Ética Médica sugere ser esta a disciplina encar-
regada do ensino da ética.

A situação, entretanto, é melhor do que a leitura desta simples ementa
sugere. Logo no 3o período do curso, na disciplina ações integrais de saúde, de
caráter transdepartamental, um dos módulos ministrados é o de ‘Introdução à
Bioética’. A ementa dessa disciplina prevê: “O conceito e a prática da saúde
integral do indivíduo: dimensões biológica, psicológica, social e ética. Introdução
à Bioética. A relação médico-paciente”. Já o programa do módulo de bioética
prevê: “Introdução à Bioética: conceitos e fundamentos da ética e da bioética.
Bioética clínica: segredo profissional médico; remuneração profissional;
responsabilidade profissional; pesquisa biomédica. Aspectos legais do exercício
profissional. Bioética social”. Apesar de o programa do módulo não ter
efetivamente maiores relações com a bioética, sugerindo que a adoção desse
nome tenha sido mais em função de conferir um ‘toque de modernidade’ ao
módulo, seu conteúdo expressa o que esperávamos encontrar na disciplina
responsável pelos conteúdos de ética médica, no caso, a de medicina legal.
Esses conteúdos, embora reconhecidamente insuficientes para preparar o
estudante de medicina para lidar com os aspectos morais relacionados com a
prática de sua futura profissão, são conteúdos que entendemos como
fundamentais na formação do médico, por expressarem a moral profissional na
qual o aluno está sendo socializado.

Mas é alvissareiro que sejam encontradas, nas ementas de outras discipli-
nas, a preocupação com as ‘implicações éticas’ da prática médica relacionada na
prática daquelas especialidades. São elas: ginecologia, ortopedia e traumatologia,
obstetrícia e o internato em clínica médica e cirurgia. Este fato tanto pode signi-
ficar uma efetiva preocupação com a necessidade de se discutir a ética na forma-
ção, como também representar tão-somente iniciativas isoladas de alguns coor-
denadores de disciplinas ou de mestrado, sem que isso reflita um consenso da-
quela unidade da universidade. Outros poderiam também dizer que esta inserção
na ementa não tem maior significado, que não a velha concepção segundo a qual
ensinando-se a boa técnica estar-se-á ensinando um comportamento ético.
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O início das discussões sobre a bioética no Brasil, que poderíamos impre-
cisamente situar no período de redemocratização do país, trouxe um elemento
a mais para os debates sobre a relação médico-paciente, até então restritos ao
psiquismo e ao cumprimento das determinações que figuravam no Código de
Ética Médica; trouxe, igualmente, uma complicação política a mais, para a sua
introdução como disciplina nas faculdades brasileiras – a perspectiva de alguma
mudança no currículo. A complicação política é facilmente compreendida: sen-
do a universidade conservadora por característica (Santos, 1995) e também resis-
tente às mudanças curriculares71 (Merton, 1957), a perspectiva de um novo tema
a ser introduzido gerou discussões de três tipos, embora de naturezas diferentes:

• Deverá a bioética ser considerada uma nova disciplina mesmo?
• Deverá a bioética substituir a disciplina de ética médica?
• Que departamento deveria ser o responsável pela nova disciplina?

Aqueles familiarizados com as disputas de poder no interior de estruturas
acadêmicas sabem que a conformação dos currículos expressa não apenas a
compreensão docente dos problemas e da estratégia de ensino mais relevante
para a formação do estudante, como também, e a importância não pode ser
subestimada, a distribuição de poder dos diferentes departamentos das faculdades.

Como uma federação departamental em tempos de recursos escassos, as
escolas de medicina vivem uma situação de disputa permanente por prestígio e
os recursos dele resultantes. Se em um passado não muito distante os
departamentos das especialidades básicas eram quase consensualmente
considerados como os mais importantes dentro da logística do processo de
formação, nos dias de hoje, aqueles que estejam envolvidos com pesquisas
que proporcionam maiores captações de recursos asseguram posições de
destaque e de poder não compatíveis com sua contribuição no currículo e
no processo de formação.

Departamentos com pequena possibilidade de competir por recursos ape-
gam-se à competição pelo que poderíamos chamar de sinais indiretos de pres-
tígio e de poder – a quantidade de tempo que ocupa na grade curricular e os
temas que aparentemente possam lhes conferir uma aura de modernidade.

Assim, a lógica da discussão sobre a bioética deixa de ser técnica e passa
a ser político-administrativa – passa a ser tão-somente uma disputa por poder
71 “O processo de competição por tempo que ocorre na construção da estrutura curricular, bem como os conflitos

intensos que ocorrem entre as pessoas de departamentos diferentes, (...) leva, em geral, a um equilíbrio de forças
entre os departamentos, e o resultado é que tudo permanece como estava antes” (Merton, 1957: 24).
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entre departamentos pouco significativos na estrutura da faculdade, seja por
sua condição não central no processo de formação, seja por sua incapacidade
de captar recursos expressivos para a faculdade com seus projetos, que possui,
entre outras características, a de se utilizar tradicionalmente de tecnologias
mais simples – os departamentos de Medicina Preventiva e de Medicina Legal e,
eventualmente, o de Psicologia Médica, quando existente.

Abriremos um breve parêntesis para algumas considerações sobre a
bioética no Brasil. Em nosso país, e possivelmente em muitos países da América
Latina, docentes e pesquisadores da área da saúde pública, talvez por terem
como objeto de trabalho as grandes populações e preocupações típicas com
os valores de justiça sanitária, parecem ter encontrado na bioética o campo da
ética em que, por excelência, podem expressar suas preocupações morais e
ideológicas com a coletividade.

A bioética oferece um referencial teórico filosófico que é muito útil para
justificar suas concepções ideológicas, em sua luta política por justiça e eqüida-
de. Enquanto o caminho do desenvolvimento desta disciplina, particularmente
nos Estados Unidos, ocorreu em meio a um intenso debate sobre o movimento
de afirmação e confrontação dos direitos individuais com as ações e princípios
de governo e/ou de cunho religioso, no Brasil e na América Latina, ela é
introduzida mais tardiamente.

Apesar de entendermos que uma análise sociológica sobre o surgimento da
bioética em nosso país mereceria um estudo específico, capaz de reconstruir seus
diversos momentos, não é possível deixar de reconhecer que o processo de
democratização da sociedade brasileira, com a reconquista formal dos direitos políticos
e civis na década de 80, foi um fato indispensável. Da mesma maneira, não é
possível ignorar que as mudanças políticas que se seguiram à 8a Conferência Nacional
de Saúde, com o incentivo à participação e à organização popular na discussão
sobre a política de saúde, foram também decisivas para que se intensificasse o
questionamento sobre as conseqüências das ações na área da saúde.

Parece-nos claro que por ter ocorrido em conjuminância ao amplo mo-
vimento político chamado Reforma Sanitária e por atender aos interesses da
comunidade religiosa católica, que tradicionalmente tende a restringir seu foco
às questões com regras gerais de comportamento, evitando discutir cada caso
como um caso em particular, grande parte dos que se dedicam ao estudo da
bioética no Brasil atualmente tende a eleger a justiça como o princípio maior,
quase absoluto, para esta disciplina, tendendo a minimizar a importância e a
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pertinência da discussão de um enfoque que não admita princípios absolutos,
mas que considere fundamental a discussão de cada caso particularmente,
evitando a definição de soluções prévias.

Em nome da dívida social e da eqüidade, restringe-se mais uma vez a
discussão dos direitos individuais. Fechando nosso parêntesis, mas restabelecendo
o vínculo com nossa discussão básica, diríamos que estas disputas, tais e
quais vêm ocorrendo, em nada contribuem para a formação de novos médicos
que sejam capazes de reconhecer, na pluralidade e na diversidade de convicções
morais, elementos indispensáveis para o desenvolvimento de seu caráter e
para ajudá-los a atuar profissionalmente em uma sociedade indiscutivelmen-
te pluralista e democrática.

Começando a responder agora àquelas nossas perguntas sobre a bioética,72

diríamos que sim, ela é uma disciplina, assim como existe um profissional
especializado em bioética. Schramm contradiz a concepção de que a bioética é
um campo interdisciplinar ao afirmar que:

a interdisciplinaridade não elimina a especialização em algum aspecto do
campo, caso contrário, não teríamos mais nenhuma especialidade, o que é
totalmente contra-intuitivo. (...) existe um rigor metodológico na maneira
de analisar os problemas que fazem com que o bioeticista, que possui formação
filosófica, seja um profissional da análise moral. (Schramm, 2000: 11)

Entretanto, embora seja uma disciplina, isso não quer dizer que para
discutir bioética seja necessário que o indivíduo seja um especialista, o que
seria, por sua vez, um contra-senso. Discutir os aspectos morais da prática em
saúde é uma necessidade para todos os profissionais que nela atuam. O que se
assinala é que o profissional especializado em bioética está mais preparado,
do ponto de vista cognitivo, para promover o debate, devido à sua formação
filosófica. Como afirma Schramm (2000: 11), “não é tanto dizer (que) tem que
ser assim ou assado, é tentar fazer com que as questões e os argumentos surjam”.

Uma frase repetidas vezes citadas pelos estudantes em nossa pes-
quisa era a de que ‘ser ético é ter bom senso’. Este bom senso, que pode
ser entendido como a moral convencional73 ou como uma ‘moral espontâ-

72 As perguntas eram: deverá a bioética ser considerada uma nova disciplina mesmo? Deverá a bioética substituir a
disciplina de ética médica? Que departamento deveria ser o responsável pela nova disciplina?

73 No sentido dado por Turiel a ‘convenção’ como não pertencendo ao domínio da moral, teremos de admitir que
falar de moral convencional é um contra-senso, embora seja útil para delimitar um sentido para o ‘senso comum’
ou ‘bom senso’.
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nea’,74 precisa ser contraposto a uma ‘moral crítica’, entendida por Schramm
(2000: 10) como aquela que “permite ir contra nossas intuições morais, exata-
mente através da argumentação racional e imparcial, que surge do encontro
com o outro ou devido a novas situações”.

Embora, inegavelmente, seja bastante razoável e necessário que as pes-
soas tenham a percepção da moral ‘majoritariamente’ aceita pela sociedade em
que vivem, sua simples identificação não permite que o indivíduo consiga lidar
satisfatoriamente com a pluralidade moral, salvo se o respeito pela diversidade
fosse um dos valores fundacionais desta sociedade –, o que decididamente não
é o caso da sociedade brasileira nem quiçá da humanidade.75

Contudo, este senso comum ao qual os estudantes se referem, pode
estar representando a percepção que a maioria dos médicos tem da ética
profissional, que representaria uma ‘re-interpretação’ dos princípios tradicionais
da medicina em um clima ‘hobbesiano’ ditado pelo acirramento da competição
no capitalismo, pela globalização e, como dizia Christopher Lasch (1986) em seu
livro O Mínimo Eu: sobrevivência psíquica em tempos de crise, de problemas
cujas soluções não parecem estar no domínio do indivíduo. Mas isso seria
uma hipótese para um outro estudo, não uma explicação para o que nós
observamos neste livro.

Aprendendo Semiologia no Colega

Da observação que fizemos nas aulas de semiologia, gostaríamos de desta-
car, neste momento, uma característica do modelo utilizado: antes de examinar
doentes ‘reais’, os estudantes treinam o exame físico em seus próprios colegas.
Neste modelo, na faculdade em questão, as turmas são divididas em pequenos
grupos escolhidos pelos próprios alunos, existindo a possibilidade de os grupos e
professores serem os mesmos desde a disciplina de propedêutica.

74 Esta, conforme Schramm (2000: 12), deve ser entendida como a moral “que todos nós temos, que aprendemos
dos pais, da escola, do viver em sociedade, que é uma moral intuitiva, via de regra suficiente para viver o dia a dia
a partir do nosso olhar”.

75 Poderíamos argumentar que, após a Revolução Francesa, em 1789, marco simbólico do início da Idade Contemporânea,
as sociedades ocidentais passaram também a ter seu lema “Igualdade, Fraternidade e Liberdade” como valores
fundamentais para sua organização. Mas pensamos que os ideais da Revolução Francesa são muito recentes para serem
capazes de alterar séculos de senso comum de exclusão e de dominação, inclusive, a despeito das também recentes re-
interpretações que as religiões ocidentais realizaram no século XX de seus livros sagrados, com profundo substrato
religioso. Somente através do esforço racional, do desenvolvimento da consciência crítica dos indivíduos, por muitos e
muitos anos, será possível que o senso comum da ética seja fundamentado na tolerância e no respeito aos desiguais.
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Existe um programa na disciplina a ser seguido e cumprido; o professor
possui liberdade para programar suas aulas dentro das diretrizes do programa
adotado, mas a flexibilidade é relativa. O programa precisa ser cumprido e os
estudantes comparam o ritmo de seu grupo com o dos outros. Nas aulas a que
assistimos, o grupo era de oito alunos e o professor utilizou um consultório
desativado, mas com equipamentos básicos, como local das aulas.

Todos os alunos demonstravam ter estudado previamente o conteúdo
da aula de forma que esta foi muito dinâmica, com intensa participação dos
alunos. A aula prática se dá inicialmente com o exame de um dos alunos, que se
apresenta como ‘voluntário’ para ser examinado. De fato, na aula em que esse
recurso foi utilizado, a turma docemente constrangeu um dos colegas a ser o
voluntário. Ficou subentendido que outros já haviam sido e que aquela era a
hora dele. O aluno não demonstrou constrangimento com a ‘determinação’ de que
aquela seria a sua hora e nem durante as atividades práticas. Depreende-se
que aquela situação, no caso do grupo específico envolvido, era bem resolvida
entre as partes, embora tenham ocorrido brincadeiras e gozações sobre o
voluntariado. O professor não influiu na escolha, tendo apenas determinado
que não fosse a única mulher do grupo. A aula em questão era sobre exame
físico do abdome – inspeção, palpação (superficial e profunda) e percussão.
Soubemos que as atividades práticas nos próprios colegas limitam-se a determi-
nados exames, não incluindo órgãos sexuais.

Conversando com alunos de outros grupos, soubemos que esta é real-
mente uma prática habitual naquela faculdade, constituindo-se em um modelo
de ensino. Não é muito comum em nosso país o registro formal da introdução de
práticas novas de ensino, razão pela qual é muito difícil identificarmos as razões e
mesmo o período em que este tipo de atividade foi iniciada na faculdade observa-
da. Em países como Estados Unidos e Canadá, onde ela iniciou-se, é uma prática
bastante difundida atualmente e utilizada em cursos introdutórios de clínica
com o objetivo de familiarizar os estudantes com as técnicas de exame antes que
encontrem pacientes nas clínicas (Chang & Power, 2000).

Lá, como aqui, não se realizam exames no que chama de ‘áreas sensíveis’
(mamas femininas, órgãos pélvicos, genitálias externas, reto, canal anal e ânus e
região inguinal), embora seja tolerada a realização de exames para identificação
do ictus cardíaco e palpação de artéria femural, o que torna contraditório o
elenco de áreas restritas assinaladas. Chang e Power realizaram um survey entre
alunos de cursos pré-clínicos em uma faculdade americana, buscando identificar
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eventuais constrangimentos dos alunos. A maioria (97%) informou que não
sente constrangimentos em ser examinado por um colega, embora, na análise
de áreas específicas, o constrangimento aumente quando o exame é entre
colegas de sexo diferente.

Uma das estratégias utilizadas pelas faculdades americanas e canadenses
para evitar constrangimentos entre colegas e o contato dos jovens e destreinados
estudantes com pacientes é a contratação de modelos profissionais, nos quais
são realizados os exames ‘nas áreas sensíveis’. O que o artigo de Chang e Power
não questiona, e que precisa ser pensado também, são as implicações éticas
relacionadas com esta prática e que gostaríamos de assinalar: e se o aluno se
recusar a ser modelo, como será assegurada sua autonomia para esta decisão?
Existem mecanismos para que ele possa realmente tomar uma decisão livre de
constrangimentos? E se, por um acaso, não totalmente improvável, o exame
detectar alguma anormalidade, como ficaria o direito à privacidade?

Entendemos que a questão fundamental a ser assegurada nos ambien-
tes de ensino onde será solicitado aos estudantes que sejam objeto do exame de
seus colegas é o direito de, sem constrangimentos, o estudante se recusar.
É razoável que seja preservada a utilização de procedimentos semelhantes aos
que são preconizados para a participação de um indivíduo em uma pesquisa,
nos termos da normatização brasileira de ética em pesquisa.
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