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Apresentação

Se este livro é, por um lado, o resultado direto de minha tese de douto-
rado, defendida no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj), por outro, ele revela algumas das preocupações que me
acompanham desde que ingressei na Faculdade de Medicina da Universidade do
Rio de Janeiro (UNI-Rio) e comecei a conviver com pacientes, professores, mé-
dicos, enfermeiras e demais membros da equipe de saúde. Dentre as preocupa-
ções, estão a qualidade do atendimento oferecido e das relações que são
estabelecidas entre os membros desta comunidade dedicada a um dos momen-
tos mais difíceis na vida de qualquer pessoa, quando a própria existência está
ameaçada pelo que se convencionou chamar de enfermidade.

Não tenho a menor dúvida em afirmar que a maioria das faculdades de
medicina, tal como são organizadas e buscam cumprir a função primordial
que justifica a sua existência – preparar jovens para o exercício da profissão
médica –, é incompetente.

Da mesma forma, peremptória, afirmo que, em qualquer lugar do mundo,
a incompetência da maioria das escolas é semelhante. Se no campo do
desenvolvimento das habilidades técnicas ou da competência técnica existem
várias escolas no mundo que têm uma atuação satisfatória, no desenvolvimento
das competências, digamos relacionais, como as de comunicação e éticas, elas
deixam muito a desejar.

Esta minha comunicação pode ser ilustrada pela seguinte fábula:

Há muitos e muitos anos, uma determinada comunidade sobrevivia da
caça de tigres dente-de-sabre. Este era o seu principal alimento e sua caça
era uma questão de sobrevivência da comunidade. Poucas, entretanto, eram
as pessoas capazes de caçá-los, pela técnica específica requerida. Com o
intuito de multiplicar o número de pessoas aptas a caçá-los, criou-se uma
escola para formar caçadores de tigres dente-de-sabre. O sucesso da escola
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foi tamanho que em algum tempo já não havia mais tigres dente-de-sabre.
Logo, a comunidade passou a caçar outros animais e desenvolveu a
agricultura para assegurar sua sobrevivência. A escola? Bem, a escola
continuou a ensinar a caçar os tigres.

Mesmo hoje, quando muitas escolas experimentam novas abordagens
pedagógicas, incentivando a capacidade de pensamento crítico e autônomo
por parte dos alunos e não meramente entendendo-o como um receptáculo
acrítico de informações, característica do chamado ensino bancário tradicional,
quando considero a questão da competência moral, vejo que a maioria das
escolas ainda patina na compreensão de que o indivíduo é uma tábula rasa, na
qual os valores vão sendo escritos ou que tão-somente o exemplo é suficiente
para moldar o caráter dos futuros médicos.

Se a educação não pode permanecer nas mãos de profissionais ignoran-
tes em pedagogia, ainda que bons técnicos, muito menos pode ser relegada à
educação moral. Não é possível que se continue deixando a tarefa de preparar
os futuros profissionais nas mãos daqueles que entendem ser suficiente a apre-
sentação de um Código de Ética ou de meia dúzia de soluções pré-fabricadas
para conflitos éticos aos alunos para se formar profissionais competentes desse
ponto de vista. Não se pode continuar a ensinar ética deixando os alunos como
se estivessem assistindo a um filme de televisão. Mais do que nunca é preciso
deixá-los pensar, debatendo criticamente a realidade com a qual eles convivem
e preparando-se para atuar em sua vida profissional de forma autônoma e
‘dialogadora’, respeitando o outro e suas próprias visões de mundo e os direitos
humanos. A escola médica tem esse papel e pode exercê-lo, como procurei
discutir aqui.

Apesar de o enfoque deste livro ser a formação médica, quase todas as
reflexões realizadas aplicam-se, com as devidas adaptações, às competências
específicas e aos demais processos de formação profissional na área da saúde.
Os leitores interessados em outros processos de formação não terão grandes
dificuldades em realizar, eles próprios, o salto reflexivo para esses outros processos
educacionais. Há muito, a medicina é tomada, explicitamente ou não, como
modelo para as outras profissões. Muitos dos erros cometidos no ensino médico
também se reproduziram na formação de outros profissionais e eu espero que
esse livro seja um estímulo aos pensadores que se dedicam à reflexão desses
outros processos de formação a ampliarem os seus próprios estudos nesta direção.
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É preciso formar nossos jovens não apenas para viver no seu tempo e
enfrentar os desafios que ele apresenta. É necessário desenvolver sua capaci-
dade de pensarem criticamente e de mudarem, se não o mundo, pelo menos
o seu mundo, como escreveu Brecht, no poema apresentado como epígrafe
deste livro.

A medicina é uma profissão que traz, implicitamente, a expectativa de
um comportamento pleno de virtudes por parte de seus profissionais. Admite-
se, todavia, que alguns possam, em determinadas situações, falhar. A represen-
tação social do médico é, entretanto, a de alguém virtuoso, realmente preocu-
pado com o bem-estar dos outros e que optou por dedicar sua vida à salvação
das pessoas. Mas, há algum tempo, esta imagem vem sendo arranhada.

Como mostrarei nos diversos capítulos deste livro, já existe uma ampla
literatura tematizando a preocupação entre acadêmicos, estudantes, e a
população em geral, com a chamada humanização da medicina ou sua falta.
Sente-se que o médico perdeu algo, talvez um pouco de sua empatia para com
os seus pacientes, talvez a imagem de ‘bom samaritano’...

Mas, terá perdido mesmo? Será que essas queixas não são fruto, por
exemplo, de um certo saudosismo de um tempo em que o médico visitava seus
poucos pacientes de casa em casa, ouvindo cada um, tratando seus males físi-
cos e dando conselhos? Será que esta saudade não é a saudade de um tempo
idealizado, conhecido pela maioria a partir apenas dos relatos ufanistas que os
próprios médicos fazem? Não será possível que esteja sendo esperado um com-
portamento que, nos dias de uma medicina altamente dependente de tecnologias
e onde o local de sua prática, por excelência, passou a ser o hospital, é não
somente improvável como praticamente impossível? Ou seja, será que toda essa
crítica não passa de uma certa nostalgia dos tempos em que a vida era mais
fácil, os carros andavam mais devagar, os médicos não eram tantos e os pacien-
tes eram sempre únicos? Além disso, será que ainda é possível pensar nos médi-
cos que atendem a um mínimo de 12 pacientes nos serviços públicos em uma
jornada de 4 horas darem a seus pacientes outro tipo de atenção? Será que 20
minutos1 por paciente é suficiente para dar a atenção devida? Será que tudo é
uma questão de tempo? Sendo pouco 20 minutos, se fossem 45 minutos, os
médicos dariam a atenção devida a cada um de seus pacientes? Será que o

1 Sabe-se que os 20 minutos ‘padrões’ são irreais. Na maioria das vezes, nas grandes unidades públicas de pacientes
externos, o tempo dedicado a cada paciente nem se aproxima do padronizado e por motivos que não são,
necessariamente, os mais nobres.
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problema é que no serviço público os médicos têm a obrigação de atender a um
grande número de pacientes e, nos consultórios, onde foram ‘escolhidos’, o
atendimento é diferente? Será que a distinção entre ‘tipos’ de pacientes é uma
prática comum? Existirão os que ‘valham’ mais ou aqueles para os quais, por
circunstâncias de atendimento, o médico acaba dando mais atenção? Será um
problema de mercado ou de formação? Tantas perguntas, tantas hipóteses...

Para iniciarmos nossa busca por respostas, apresentaremos um caso real
como  exemplo.

Trata-se de um paciente de 78 anos necessitando de troca de gerador
do marcapasso cardíaco. Combina a cirurgia com o médico conveniado
(dr. XX) com seu plano de saúde, mas metade dos custos da cirurgia será
paga diretamente ao médico, por acordo, assim como o da internação, já
que o médico não aceita as alternativas, na mesma clínica, que o plano de
saúde oferecia. A troca terá de ser feita no Centro Cirúrgico, e não na
Hemodinâmica, como da primeira vez com outro médico, e a estadia será na
UTI, e não em quarto particular, coberto pelo Plano, como da primeira vez.

Dia da cirurgia. O médico solicitara ao paciente que comparecesse às
7h30min. da manhã para a internação. A cirurgia começaria às 8h30min. O
paciente compareceu no horário, o médico não. Internado às 9h30min., o
paciente foi levado para a sala de cirurgia às 10h. Lá, foi informado pela
enfermeira que o seu médico não estava na clínica e que a cirurgia seria
feita por um membro da equipe dele. Este entrou na sala de cirurgia e
começou a se preparar. Entraram dois técnicos especializados em
marcapasso, que passaram todo o tempo conversando ao telefone celular.
Entrou a médica assistente. O médico preparava-se para injetar o anestési-
co e, pela primeira vez, dirigiu-se ao paciente:

– O sr. é o senhor fulano, não?
Não o cumprimentou, não justificou seu atraso, não justificou a ausên-

cia do ‘titular’, com quem fora combinada a cirurgia. Avisou que ia dar uma
agulhada e prosseguiu. Solicitou ao paciente que reclamasse se doesse.
De tempos em tempos, o médico substituto do titular dirigia alguma per-
gunta ao paciente, possivelmente com o objetivo de verificar seu estado de
consciência. Finda a cirurgia, não se despediu, não lhe deu informação –
apenas se retirou da sala. Os demais presentes já haviam se retirado.

No leito da UTI, o paciente foi ‘visitado’ diversas vezes pelos médicos de
plantão, e pelo seu médico, uma vez. Nenhum deles chegou a ‘olhar para
baixo’, como ele declarou. Entravam no quarto, verificavam o monitor car-
díaco e se retiravam avisando que estava tudo bem. O paciente reclamava:
‘Eles nem entrariam no meu quarto se houvesse um terminal com o meu
monitor na sala deles!’.
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Machado (1996) discutiu essa deterioração na relação médico-paciente e
apontou o atendimento de qualidade diferenciada realizada pelos mesmos médi-
cos, dependendo do local onde eles estivessem: no hospital público ou em seu
consultório privado. A autora também havia indicado a distinção que era pratica-
da, nesses atendimentos, entre pacientes conveniados e os chamados ‘particula-
res’. E qual o porquê de eu fazer essas referências e contar esse caso?

Porque entendo que é importante que seja destacado que essas ques-
tões não se limitam aos aspectos relacionados tão-somente ao mercado de
trabalho e sua organização, embora seja possível encontrar explicações também
neste campo. Se, como Machado afirmava, a distinção entre pacientes era mais
significativa entre os ‘públicos’ e os ‘privados’, nos dias de hoje, relatos como o
que aqui fiz se multiplicam e podem ser ouvidos sem dificuldade sempre que se
introduz esse tema na maioria dos ambientes.

Vejamos, como mais um exemplo, que Kloetzel (1999), em seu livro so-
bre medicina ambulatorial, sentiu a necessidade de alertar seus leitores que,
quando ele faz referência ao ‘ambulatório’, não distingue o consultório privado
de um centro ou posto de saúde, as dependências de um seguro-saúde ou de
um convênio. E essa ressalva é feita exatamente no capítulo inteiramente de-
dicado ao paciente.

Esse autor, apropriadamente, assinala que

em todas essas situações as características da demanda são as mesmas,
assim como são idênticos os objetivos e os obstáculos – à exceção, é natural,
da questão do custeio dos cuidados de saúde. (De resto, qualquer que seja
o local deste primeiro encontro entre médico e paciente, é sempre possível
praticar uma ‘boa medicina’– desde que, claro, o profissional realmente
esteja empenhado a fazê-lo.). (Kloetzel, 1999: 51)

Entendo que o estudo criterioso e sistemático da formação profissional
é um dos caminhos preferenciais para que se possa entender melhor essa situ-
ação e analisar os melhores caminhos e estratégias que podem ser estabelecidos
para estimular e promover mudanças. Mas, particularmente em nosso país, a
experiência acumulada com estudos sobre o tema ainda deixa muito a desejar.
Não só são inúmeros os temas, métodos e referenciais teóricos que são pouco
explorados, como ainda temos poucos profissionais dedicados efetivamente a
esse estudo. Quando volto minha atenção especificamente ao campo da for-
mação moral dos médicos, buscando o que determina ou contribui para que
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estes pensem, ajam e reajam de determinada maneira ou com determinado
padrão de atitudes, os estudos no Brasil mostram-se praticamente inexistentes.

Inserido neste amplo movimento que busca repensar a educação mé-
dica no Brasil, que tem suas origens na década de 70 do século passado e
chega até os dias de hoje com o projeto de avaliação das escolas médicas,
coordenado pela Associação Brasileira de Educação Médica (Abem), com as
iniciativas de avaliação do ensino superior do Ministério da Educação, as ex-
periências transformadoras do ensino médico de faculdades, como as de Lon-
drina e Marília, as Novas Diretrizes Curriculares e o Programa de Incentivo à
Mudanças Curriculares, busco respostas a algumas dessas questões relacionadas
à formação moral dos estudantes de medicina.

Não escrevo este livro apenas para a leitura dos especialistas no tema.
Procuro sintetizar neste um conjunto de informações que possibilitasse a pro-
fessores de medicina, alunos dos cursos e estudiosos do campo da educação
médica e da ética um entendimento amplo da situação.

Inicio a abordagem com um breve histórico da educação médica e uma
síntese de alguns dos modelos de ensino que vêm firmando-se (ou que já se
firmaram) como os mais significativos no panorama nacional.

Nos segundo e terceiro capítulos, busco apresentar um panorama crítico
dos diferentes referenciais teóricos que visam a explicar como se dão a socializa-
ção profissional e a conformação da moral do indivíduo. Entendo que é possí-
vel extrairmos fundamentos explicativos consistentes de todos eles, não nos
afiliando, de forma ortodoxa, a nenhum deles, embora tenhamos optado clara-
mente por considerar a perspectiva cognitivista como a base fundamental de
nossas análises.

No quarto capítulo, apresento os resultados de nossa pesquisa, realiza-
da com estudantes de diversas escolas médicas do país, na qual busquei com-
preender o que os estudantes entendem por ‘ser ético na prática profissional’
e, em última instância, ‘o que fazer para ser ético’. Sigo perguntando a eles se,
em algum momento de seu processo de formação, já haviam vivenciado algu-
ma situação em que entendiam que uma questão ética estava em jogo e,
naturalmente, o que aconteceu. A partir dessas respostas, procurei também
entender de que forma as ações educativas da faculdade colaboram com os
estudantes para lidarem com estas situações que eles descreveram.
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Assim, logrei realizar não apenas um diagnóstico situacional, mas tam-
bém nos foi possível estabelecer hipóteses explicativas para a situação, entre as
quais se destaca a de que no processo de formação ocorre um fenômeno que
chamei de ‘coisificação do ser humano’, no caso os pacientes, como um resul-
tado da reificação do paciente como objeto.

No sétimo capítulo, apresento uma reflexão crítica sobre os caminhos
que algumas faculdades do exterior vêm percorrendo no enfrentamento des-
sa questão, defendendo, por fim, o ensino da ética aplicada e da bioética no
contexto do ensino das humanidades médicas de forma integrada, apontan-
do-se, dessa forma para um futuro, a perspectiva do ensino verdadeiramente
transversal, aliado a uma integração das atividades de extensão universitária a
este contexto.

Enfim, espero, com este livro, estar contribuindo para que outros se
aventurem pelo mesmo campo de investigação e que possa colaborar com o
necessário, mas difícil, processo de mudança de nossa sociedade.

Preciso, finalmente, dar uma espécie de alerta final, imprescindível em
se tratando do tema, sobre a abordagem aqui realizada. Em nosso país, a
discussão sobre educação moral esteve em pauta como uma ação do Estado
autoritário, com as disciplinas de moral e cívica e estudos dos problemas bra-
sileiros, quando, de fato, tratava-se de uma tentativa de reforçar um compor-
tamento heterônomo. Não é este o meu ponto de vista: entendo que o
objetivo principal da educação moral seja o de favorecer o desenvolvimento
em busca da capacidade de julgar e decidir autonomamente, ou seja, da
competência moral.

Da mesma forma, o tema é freqüentemente abordado com uma pers-
pectiva religiosa, confundindo-se educação moral com educação religiosa. Mi-
nha perspectiva aqui é laica. Embora reconheça o papel da educação religiosa na
educação moral, entendo que em uma sociedade democrática e plural a única
perspectiva educacional defensável para toda a sociedade é a do ensino laico,
sem prejuízo de qualquer opção religiosa que os indivíduos e/ou suas famílias
façam em qualquer momento de suas vidas.

Inúmeras pessoas contribuíram, direta ou indiretamente, na realização
deste trabalho. Citá-las todas seria não apenas complicado, em termos de espaço,
como arriscado, pelas inevitáveis omissões involuntárias. Agradeço, portanto,
a todos com quem tenho convivido e partilhado reflexões tanto na Escola
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Nacional de Saúde Pública da Fiocruz (Ensp/Fiocruz), no Instituto de Medi-
cina Social da Uerj (IMS/Uerj), na Associação Brasileira de Educação Médica
(Abem), nas Sociedades Brasileira e do Estado do Rio de Janeiro de Bioética
(SBB e SBRio) e na Comissão de Bioética do Conselho Regional de Medicinal
do Estado do Rio de Janeiro.

Não poderia deixar de dedicar ao menos uma frase exclusiva aos estu-
dantes de medicina com os quais tenho tido o privilégio de conviver e aprender
muito sobre sua visão de mundo, aspirações e perspectivas críticas, seja na
Abem, seja na Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (Denem)
e, principalmente, àqueles que dedicaram generosamente uma parte de seu
tempo e de sua paciência para participarem de minha pesquisa.

Alguns nomes serão aqui ressaltados pela relação direta e intensa com
este trabalho, e por partilharmos mais do que fundamentos teóricos – partilha-
mos a inquietação e o inconformismo com o desrespeito pelo ser humano.

Clary Milnitsky Sapiro, professora da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), pessoa de generosidade intelectual rara nos meios acadêmicos
a quem eu devo o entendimento das teorias de desenvolvimento moral e minha
aproximação definitiva a este referencial teórico; Fermin Roland Schramm,
pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz
(Ensp/Fiocruz), presidente da SBRio, orientador de minha tese e parceiro no
quotidiano de reflexões sobre as éticas aplicadas à saúde e nas ações pela difusão
dessas reflexões para a sociedade, é um modelo inspirador para mim como pro-
fessor e pensador, além de ser um dos mais influentes, criativos e consistentes
bioeticistas no Brasil; Jane Dutra Sayd, professora do Instituto de Medicina
Social da Uerj (IMS/Uerj), amiga de longa data, orientadora de minha tese e
interlocutora, cada vez mais freqüente nas discussões sobre a Educação Médi-
ca; e Marisa Palácios, professora do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (Nesc)
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), companheira freqüente e
instigante, tanto por seu convívio direto com estudantes de medicina quanto
por seu olhar peculiar, resultado de sua sólida formação acadêmica.

Tenho a certeza de que você, leitor, encontrará, neste livro, fundamentos
teóricos e empíricos para a sua reflexão teórica e para a sua ação concreta.


