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As Possibilidades e os Limites da
Educação Moral

Entendemos que a primeira parte das perguntas foi amplamente
respondida ao longo deste livro. Não só é possível interferir no processo de
desenvolvimento moral, como esta interferência produz resultados
mensuráveis.99 Se a pergunta é habitualmente mal respondida entre médicos,
especial, mas não exclusivamente, em países como o Brasil, é apenas pelo
(mal) hábito dos docentes médicos e dirigentes corporativos de restringirem
suas leituras ao que é produzido diretamente por integrantes do campo médico
ou, mais recentemente, da saúde. Mas a resposta não é oriunda desse campo
do saber, e a multi, inter e transdisciplinaridade ainda está, na maior parte das
vezes, restrita aos que se incluem no campo da saúde coletiva. Há que se
buscar na pedagogia, na psicologia, na sociologia e na filosofia as perguntas
necessárias e as respostas possíveis.100

Restam por discutir quais as melhores estratégias educativas para favorecer
uma socialização profissional que estimule a autonomia dos estudantes, o respeito
à diversidade e pluralidade cultural e moral, e esta não é uma questão simples de
ser equacionada.

Se, como vimos no capítulo 3, Durkheim, Kant e Piaget divergiam sobre
a melhor forma de se praticar a educação moral, ainda hoje a questão deve ser
considerada ainda aberto. No Brasil, os atuais parâmetros curriculares nacionais
(Brasil, 1997) preconizam, já para o ensino de 1o grau, a inclusão de temas
transversais de ética para os estudantes. Os educadores de nosso país, talvez
ainda traumatizados pela experiência do período autoritário com as disciplinas

7

99 Ver todos os trabalhos de Donnie Self (1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998) nas referências bibliográficas e os
de Judith Andre (1992) e Holm et al.( 1995).

100 Ainda que autores como Hansen (1995) defendam a idéia de que moral não é ensinada, mas ‘adquirida’
(caught, no original), a essência de sua crítica não está na impossibilidade de se ‘ensinar ética’, mas na
concepção ‘bancária’ da educação. Logo, ele está dirigindo sua crítica ao ponto errado, possivelmente pela sua
própria concepção de educação.
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‘educação moral e cívica” e “estudos de problemas brasileiros”, optaram por não
preconizar a criação de uma disciplina específica, mas a abordagem de seus
temas transversalmente, isto é, em todas as disciplinas de forma integrada.

Não há dúvida de que a proposta de ensino transversal é interessante,
mas convém questionarmos o possível alcance dela em nosso meio,101 no qual
a ética é majoritariamente entendida apenas como a aplicação de um código,
especialmente em seu aspecto de defesa corporativa. Será possível imaginarmos
que, a curto ou médio prazo, possamos ter os mesmos professores que são
citados pelos alunos entrevistados por nós, discutindo convenientemente éti-
ca? Diríamos até que o cerne da questão não está apenas nas características do
professor, mas na falta de reflexão sobre os reais aspectos éticos que envolvem
as relações de assistência à saúde. Não é raro, mesmo entre pessoas muito
esclarecidas e com altos níveis de educação acadêmica, o desconhecimento e a
desconsideração sobre os aspectos éticos de sua prática, acreditando piamente
que basta sua boa vontade e suas boas intenções para assegurar o caráter ético
de suas ações, de suas pesquisas.

Entendemos que o ensino transversal da ética deve ser um objetivo para
o sistema educacional, nele incluído, obviamente, o ensino médico, mas não é
uma proposta viável senão em longo prazo, desde que outras condições te-
nham sido previamente conquistadas. É claro que não defendemos a idéia de
que não se deve fazer nada, e é no sentido de entendermos como outras insti-
tuições e países vêm equacionando esta questão que promovemos uma ampla
revisão bibliográfica sobre o tema, que sintetizamos a seguir.

Shelton (1999) e Kopelman (1999) abordam dois aspectos dessa questão,
e o fazem com duas perguntas básicas, respectivamente: “Pode a virtude ser
ensinada?” e “Valores e virtudes: como eles podem ser ensinados?”.

Shelton alerta-nos para a necessidade de que se tenha um ambiente em
que a ética e a prática ética sejam uma realidade, lembrando-nos do importante
papel desempenhado pelo currículo oculto na formação dos estudantes e da
importância de não ocorrerem contradições entre o que é ensinado/discutido
nas aulas e o que os alunos observam no quotidiano.

Kopelman, por sua vez, compara os argumentos daqueles que defendem
que os objetivos da educação moral devem ser o de tornar os estudantes mais

101 Nos absteremos de comentar a aplicação dela em uma rede pública de ensino de 1o  e 2o graus, rica em professores
malformados e mal pagos, que têm na vocação ou na falta de opções o motivador de seu trabalho.



167

‘humanos’ e virtuosos e daqueles que defendem a idéia de que a educação em
ética deve ser mais instrumental, tornando-os mais capazes de resolver os
problemas éticos com os quais provavelmente se confrontarão quando estive-
rem na prática profissional, para concluir que a discussão é inócua e que os dois
aspectos não são excludentes. Ao final, alerta que

talvez a mais poderosa maneira como os estudantes são ensinados sobre
valores e virtudes profissionais seja o exemplo. As ações dos clínicos ensina
aos estudantes o que a sua profissão espera deles. Mostrando pouca tole-
rância para comentários prejudiciais e ‘piadas’ preconceituosas; expressan-
do preocupação com os estudantes, pacientes e familiares; levando o tempo
necessário para obter um consentimento livre e esclarecido significativo;
mantendo-se atualizado com a literatura e mostrando respeito e empatia,
ele moldará o que os estudantes serão e farão. (Kopelman, 1999: 1310)

Kopelman também valoriza o currículo oculto, mas introduz algumas
questões ignoradas por seus colegas: se iremos ou devemos ensinar virtudes aos
estudantes, que virtudes serão essas? Ao que podemos acrescentar: quem
determinaria as virtudes que devem ser ensinadas? Quais seriam as ‘virtudes
básicas’ aceitas consensualmente como as mais importantes em uma sociedade
democrática e plural? Como estabelecer um padrão de virtudes entre os docentes
para que possam demonstrá-las pelo seu exemplo? Seria o caso de selecionar os
docentes também por suas virtudes? Que tipo de teste poderia ser feito para
verificar as virtudes defendidas efetivamente por alguém? Não. Não nos parece
ser este o melhor caminho para pensarmos a educação em uma sociedade
democrática e pluralista.

Concordamos com Puig (1998) quando ele afirma que, embora
habitualmente a educação moral seja associada a formas educativas tradicionais
como uma imposição heterônoma de valores e normas, devemos pensá-la
associada ao objetivo de “ajudar a analisar criticamente a realidade quotidiana e
as normas sociomorais vigentes, de modo que contribua para idealizar formas
mais justas e adequadas de convivência” (Puig, 1998: 16).

Desse modo, a educação moral deve ser vista como uma forma de favorecer
o desenvolvimento moral do indivíduo, ou seja, o desenvolvimento de sua
capacidade de raciocinar e julgar questões morais. Precisamos ajudar o indivíduo
a ser capaz de conviver em uma sociedade democrática e pluralista, preocupado
com a busca por estabelecer e favorecer relações mais justas na sociedade, mas
também a ser capaz de raciocinar de forma autônoma.



168

Com a definição do objetivo da educação moral como o favorecimento
ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo e do grupo de lidarem de forma
respeitosa com a diversidade de opiniões e, ao mesmo tempo, exprimirem suas
convicções e avaliações sobre os aspectos morais envolvidos, não será um papel
do professor102 ou da escola a definição de que valores deverão ser ensinados,
mas o de estabelecer os métodos, técnicas e conteúdos mais adequados para tal.

Nesse sentido, entendemos que os conteúdos não devem se limitar àque-
les estritamente relacionados às situações que se acredita que os estudantes
venham a se confrontar depois de formados, mas incluir desde a filosofia da
moral e da ciência, como uma base consistente para a reflexão moral autônoma,
mas condizente com os próprios objetivos do curso, até as situações práticas
concretas que os estudantes vivenciam durante a graduação, sobre as quais
apresentamos um panorama neste trabalho, e aquelas que definiríamos como
clássicas na prática médica.

Santos (1995: 190-200), refletindo sobre as funções da universidade,
afirma que um dos seus dilemas institucionais contemporâneos é a contradição
entre o ensino da alta cultura e da cultura das massas, que estaria diretamente
relacionado à crise que ela vive atualmente.

Em sua visão, ao ser confrontada com a necessidade de não apenas
formar a elite dirigente da sociedade, mas de incorporar em seus ensinamentos
a lógica da produção, distribuição e consumo, a universidade foi incapaz de
redefinir seus objetos de trabalho e incorporou a dicotomia em seu interior,
sem resolvê-la.

Todavia, nós entendemos que a universidade respondeu a esta crise buscando
acentuar uma vertente mais pragmática, capaz de fornecer instrumentos específicos
para a inserção do aluno no mercado de trabalho e deixando de prepará-lo para
tornar-se capaz de buscar novas respostas para novos desafios, e é desta maneira
que ela tradicionalmente lidou com a questão do ensino da ética – oferecendo
aos alunos o Código de Ética como conteúdo enquanto ele foi suficiente, e,
hoje, buscando prepará-lo com as discussões dos futuros casos com os quais ele
possivelmente se confrontará. Contrários a esta postura, situam-se igualmente
os que, como Carson (1994), defendem que o ensino da ética seja inserido em um
amplo contexto do ensino de humanidades médicas.

102 Ao contrário do que defendem Ales et al. (1992).
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As humanidades médicas, tal como Carson (1994) preconiza e foram
implementadas no Institute for Medical Humanities da University of Texas
Medical Branch, em Galveston (UTMB), incluem desde a literatura clássica e
moderna até psicologia, direito, filosofia e ética.103 Assim, busca-se uma reto-
mada do ensino da alta cultura com o claro objetivo de tornar os alunos melhor
preparados para o mercado de trabalho.

O que parece já representar um consenso entre os autores dedicados
especificamente aos métodos de ensino da ética é a defesa da utilização de
pequenos grupos para as aulas e discussões, por exemplo, Calman & Downie
(1987); Parker (1995); Tysinger et al. (1997); Self et al. (1998). Esta forma de
organização das turmas é coerente com a teoria do desenvolvimento moral
de Piaget/Kohlberg, na medida em que possibilita aos estudantes uma partici-
pação ativa nas aulas e uma troca de opiniões mais intensa entre os pares, o
que, de acordo com esta teoria, é um dos elementos catalisadores do processo,
bem como encontram nos modelos de ensino baseados na problematização ou
na Aprendizagem Baseada em Problemas seu principal estuário.

Preocupados, como Myser, Kerrudge & Mitchell (1995) e Silverman (1996),
em diminuir o lapso entre conhecimento e prática, entre competência moral e
prática ética, encontramos em Faulkner & McCurdy (2000) a perspectiva que
nos parece indispensável de ser também incorporada no contexto desta discussão,
particularmente em nosso país: a da responsabilidade social.

Em nosso país, a tradição da ação estudantil é a da ação e agitação
política, sem dúvida imprescindíveis para a sociedade no passado como hoje.
Mas a incorporação das ações de extensão universitária aos objetivos da univer-
sidade (Santos, 1995) abriu um leque de oportunidades educacionais que nos
parece ainda ser muito pouco valorizado e considerado, por docentes e estu-
dantes, a despeito das atividades que, sem dúvida, vêm sendo desenvolvidas em
diversas faculdades de medicina em caráter eletivo.

O Pulse, seção estudantil do Journal of American Medical Association,
publicou, em 1996, um conjunto de artigos sobre o ativismo estudantil,104

entendido não como a ação política ideológica com a qual estamos acostumados
pela experiência brasileira, mas relacionada à secularização da ética protestante

103 Coles (1998) defende a mesma perspectiva.
104 Sei que muitos em nosso país, provavelmente os mais jovens e/ou engajados na luta política e ideológica,

manifestarão seu desconforto e mesmo desprezo com a utilização de exemplos, neste campo, oriundos dos Estados
Unidos, mas discordamos da não utilização deles apenas por serem desprovidos de um sentido político. Também não
temos conhecimento de publicações semelhantes originárias dos estudantes brasileiros ou latino-americanos.
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descrita por Weber (1987). Neste encarte, Bambas (1996) apresenta os resulta-
dos de um survey realizado pela American Medical Student Association sobre o
tema, que enfatiza três campos de atuação: ‘Saúde pela Paz’, ‘Saúde Interna-
cional’ e ‘Ação Legislativa’. As duas primeiras incluem ações concretas de soli-
dariedade nacional e internacional, com a participação em atividades da Anistia
Internacional ou de apoio às comunidades minoritárias naquele país. Está claro,
entretanto, que suas ações também são limitadas a um pequeno número de
estudantes. Assim, ações de extensão como as desenvolvidas pela  University of
Texas Medical Branch (UTMB) e descritas por Bambas & Smith (2000), inseridas
no contexto do ensino de ética, são estratégias que podem inspirar ações seme-
lhantes em nosso país.

Finalmente, devemos assinalar que a própria World Medical Association,
representante maior da corporação médica, publicou, em outubro de 1999,
uma Resolução onde “recomenda às Escolas Médicas distribuídas em todo o
mundo que o ensino da Ética Médica e dos Direitos Humanos seja incluído
como um curso obrigatório em seus currículos” (WMA, 1999), por considerar
que tanto a ética médica como os direitos humanos fazem parte do trabalho
e da cultura da profissão médica. A recomendação em relação ao ensino da
ética não traz surpresa, mas a inclusão do tema ‘direitos humanos’ não ape-
nas se insere perfeitamente na proposta de ensino da ética no contexto das
humanidades médicas, como ressalta a importância de atuarmos de forma a
incentivar o ativismo estudantil, auxiliando-o e incentivando-o com os ins-
trumentos disponíveis.


