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Introdução ao Estudo da Formação
Moral dos Estudantes de Medicina

O pensamento redutor atribui a ‘verdadeira’ realidade não às
totalidades, mas aos elementos; não às qualidades, mas às
medidas; não aos seres e aos entes, mas aos enunciados
formalizáveis e matematizáveis. (Morin, 1996: 27)

No capítulo anterior, apresentamos um rápido e breve pano de fundo
sobre o processo de formação médica, suas influências mais gerais, seu histórico
e algumas características do momento político de questionamento pelo qual
passa. O estudo das profissões oferece, via de regra, grande ênfase no papel que
o conhecimento exerce para sua consolidação como corporação e para o exer-
cício de sua autoridade cultural e técnica. Está claro que sem um conhecimen-
to específico e sem que esse conhecimento seja destinado à resolução de pro-
blemas específicos da sociedade (com eficácia, naturalmente) uma profissão
não se constitui ou não sobrevive (Starr, 1982).

Mas a formação médica, assim como qualquer outra atividade educativa,
está longe de se restringir a uma simples capacitação técnica ou a uma trans-
missão ‘asséptica’ deste conhecimento, ainda que isso possa ser depreendido,
por exemplo, da leitura do Parecer 506/69 do Conselho Federal de Educação,
que fundamentou a aprovação da Resolução no 8/69 e que fixava o conteúdo
mínimo dos cursos de graduação (Santos, 1981).

Neste Parecer, Santos elaborou uma crítica coerente ao modelo de ensi-
no então vigente: abordou de forma apropriada a discussão sobre a dicotomia
existente entre a saúde individual e coletiva; discutiu a especialização precoce
dos estudantes de medicina; iniciou a discussão sobre as relações tantas vezes
conflituosas entre hospitais, escola e ensino médico e colocou de forma inova-
dora a questão da integração curricular no ensino da medicina. Nenhuma pala-
vra, entretanto, foi dedicada a nenhum aspecto da relação médico/estudante/
paciente. Nesse momento, a concepção que parece ainda prevalecer é a de que
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não há necessidade de maiores investimentos educacionais com o propósito de
preparar os estudantes para esta relação.

No início da década de 70, surgem as primeiras disciplinas de psicologia
médica e os primeiros livros dedicados à divulgação da utilização de fundamen-
tos da psicologia na medicina. Assim, a ‘humanização’ da relação médico/estu-
dante/paciente teve sua abordagem inicial com o respeito aos processos
psicopatológicos dos pacientes. Considerava-se a possibilidade de o paciente
estar desenvolvendo uma ‘somatização devido a problemas psicológicos’ (inver-
tendo o sentido tradicionalmente dado pela medicina antes do desenvolvimen-
to da psicanálise que, como afirma Perestrello (1974), buscava em doenças
orgânicas a responsabilidade para a sintomatologia psíquica).

Via de regra, esta somatização era diagnosticada como o tradicional
Distúrbio Neurovegetativo de outrora ou o já popular ‘piti’ (corruptela da
palavra pitiático)23 da atualidade. Seja qual for a palavra ou expressão utilizada
para designar este evento clínico, muito freqüentemente os médicos menos-
prezam ou desconsideram o fenômeno como uma manifestação clínica de
importância e não raramente optam por condutas pouco adequadas para o
real bem-estar do paciente.24

Mas a humanização passou a ser considerada como a atenção a eventuais
manifestações psicossomáticas de enfermidades e às possíveis interferências que
o estado psíquico possa provocar na história natural da doença. Ainda hoje, é
freqüente a restrição, no campo da psicologia clínica, a toda e qualquer referência
à humanização da assistência ou, mais recentemente, no Brasil, ao ensino da
ética em bases não deontológicas. Mas este assunto será abordado mais adiante,
quando estivermos discutindo as estratégias utilizadas pelas escolas médicas para
apoiar ou estimular o desenvolvimento moral dos estudantes de medicina.

Voltemos, ainda que brevemente, aos nossos questionamentos sobre a
dimensão menos discutida na educação médica no Brasil: a transmissão de
valores e a conformação da identidade profissional na graduação. Toda profis-
são possui uma cultura específica. Esta se manifesta desde a utilização de um

23 Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, é relativo ao pitiatismo: “designação dada à histeria
por J. Babinski, médico francês, e que constitui afecção mental produzida por sugestão, sendo o paciente passível
de ser curado, também, por sugestão” (Ferreira, 2000: 1341).

24 Alguns alunos fizeram referência, em nossas entrevistas, a um fato que nós mesmos já tivemos a oportunidade de
observar quando tínhamos atividade clínica: a adoção de condutas que podem ser reconhecidas como ‘castigos’
infringidos pelos médicos aos pacientes ‘difíceis’, como, por exemplo, a administração de medicamentos dolorosos
ou a manutenção do paciente no setor de emergência do hospital em observação sem que haja efetivamente
indicação clínica para tal.
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linguajar próprio, com expressões só perfeitamente compreensíveis pelos já ini-
ciados, e que costuma ser identificada como um conhecimento verdadeira-
mente esotérico. Esta cultura específica possui valores igualmente específicos.

Nosso propósito nas páginas que se seguem é o de discutir como esses
valores são perpetuados ou, mesmo, se são. Será que as disciplinas de ética
médica são as responsáveis por este papel tão estratégico para a profissão?
Quais são os estratagemas adotados pela medicina para obter tamanha
homogeneidade moral entre seus membros? Como os estudantes são inseri-
dos nesta cultura? Como é possível se explicar, e entender, a aderência dos
estudantes ao Código de Ética e aos valores profissionais? Como os estudan-
tes de medicina aprendem a se relacionar com seres humanos em uma condição
de pacientes? Como aprendem a se comportar e como lidam com situações
em que são compelidos a tomarem as decisões mais adequadas, sabendo que
essas decisões poderão interferir de forma significativa na vida desses indiví-
duos? Será que o que orienta sua atuação é a formação moral que cada
indivíduo traz da educação familiar? Qual o papel desse histórico educacional
na sua formação moral? Será que para orientar suas atitudes basta o ‘bom-
senso’, como é voz corrente entre os estudantes ou o Código de Ética Médica,
como pressupõem as normas corporativas?

Existem basicamente três modelos teóricos explicativos para o processo de
desenvolvimento moral: a visão estruturalista/cognitivista, que tem suas origens
na filosofia de Immanuel Kant e nos estudos empíricos e na teoria de Jean
Piaget; as teorias do aprendizado social, cujos antecedentes estão no empirismo
de John Locke, no behaviorismo de John Watson, e na visão psicanalítica, cuja
origem está nos trabalhos de Sigmund Freud (Windmiller, 1980: 2-5).

Um esclarecimento torna-se necessário antes de nos aventurarmos
neste universo teórico. Trata-se da própria compreensão do conceito de
processo de socialização. Utilizado amplamente pela sociologia e pela psico-
logia, pode muitas vezes ser confundido com as diferentes correntes explicativas
para o processo. Assim, utilizamos aqui o termo socialização como um pro-
cesso social no qual indivíduos adquirem habilidades, conhecimento, valores
e os papéis consonantes com sua posição em um grupo ou sociedade, ou, em
outras palavras, o processo através do qual a personalidade é formada, como o
resultado das influências sociais. Ou ainda, de uma forma mais direta, pode-
ríamos dizer que é a transformação de um ser biológico (ou um ‘pacote de
células’) em um ser social.
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Portanto, sempre que nos referirmos à socialização, estaremos nos refe-
rindo ao processo geral, sem que isso signifique a adoção de uma determinada
corrente teórica explicativa. Assim, o processo de socialização inclui o que estamos
referindo como ‘processo de desenvolvimento moral’, ou seja, o processo de
valorização de atos, comportamentos, características do indivíduo etc. (como o
desenvolvimento da capacidade de refletir sobre aspectos morais e realizar jul-
gamentos pessoais de ordem moral, escolhendo entre o que é certo e errado,
justo e injusto, bom ou mau etc.) – ainda que também este termo esteja em
geral mais associado às teorias cognitivistas.

Estas três visões sobre o processo de desenvolvimento moral, ou, para ser
mais específico, sobre a maneira como se desenvolve no indivíduo sua capaci-
dade de refletir sobre aspectos morais de sua vida e, portanto, de agir moral-
mente, são, em muitos aspectos complementares, apesar das eventuais (e às
vezes nem tão eventuais assim) contradições e antagonismos.

Com grande freqüência observamos na literatura uma defesa quase reli-
giosa dos pontos de vista dos autores, ou de seus mestres de quem são segui-
dores, fazendo com que as idéias que não são originárias da mesma corrente de
pensamento sejam vistas como graves heresias e apresentadas muitas vezes
com severas distorções, ou, no mínimo, com seus aspectos mais críticos
enfatizados. Assim é que estruturalistas costumam enfatizar, em suas críticas
aos seguidores da teoria do aprendizado social, o empirismo de John Locke, que
afirmava “que não existiam idéias inatas e que, ao nascer, a mente do indivíduo
é uma tábula rasa na qual se registram os estímulos do meio que, por sua vez,
determina suas respostas comportamentais” (Rosa, 1996: 54), sem permitir aos
seus leitores entender que a teoria criticada também evolui em seus pressupos-
tos e os reavalia. Da mesma forma, os psicanalistas afirmam que os estágios de
desenvolvimento moral de Piaget/Kohlberg são estanques sem transição ou,
ainda, os não psicanalistas enfatizam a afirmação de que no pensamento de
Freud a formação do superego, através da resolução do complexo de Édipo, em
torno dos seis anos, encerra qualquer desenvolvimento.

Nossa proposta, neste trabalho, embora não desconheçamos as diferen-
ças significativas entre as diferentes correntes teóricas, é a de identificar os
elementos relevantes nas diversas teorias que nos subsidiem em nossa emprei-
tada – desvendar os caminhos da formação moral do estudante de medicina.
Promover esta mistura teórica não é um sinal de incompreensão das referidas
teorias, mas a convicção de que elas, isoladamente, são insuficientes para escla-
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recer, a contento, o processo de desenvolvimento moral do indivíduo. Embora,
como ficará claro ao longo do trabalho, entendamos que a fundamentação
teórica cognitivista é a que reúne as melhores bases explicativas para o processo,
isso não significa que devamos desprezar as demais, em seus aspectos não
conflitantes e que sustentam perspectivas complementares. Por não se tratar
de uma discussão ideológica, ou de gosto, ou de afinidade, não vemos razões
para desconsiderar as contribuições pertinentes de outras bases teóricas.

Das três visões que buscam explicar o processo de desenvolvimento mo-
ral, concentraremos nossa atenção em duas: as teorias de aprendizagem social e
a estruturalista. A exclusão da visão psicanalítica não se deve, contudo, a uma
negação das contribuições à nossa discussão, mas um reconhecimento da im-
possibilidade de termos acesso ao ‘inconsciente’ através de métodos de pesquisa
como os utilizados por nós.

Nosso propósito, neste e no próximo capítulo, é o de, revendo a literatu-
ra existente sobre essas duas visões teóricas explicativas do desenvolvimento
moral, encontrar elementos que contribuam para o entendimento de como os
estudantes de medicina agem em seu aprendizado profissional e como as fa-
culdades podem contribuir para a preparação do estudante para lidar com essas
situações durante sua formação e na vida profissional.

Processo de Socialização

Socialização Primária

A abordagem que se segue para a descrição do processo de socialização
é amplamente baseada no trabalho de Berger & Luckmann (1990), que advo-
gam o princípio da ‘construção social de realidade’. Esta concepção teórica
coloca-se como contrária à sociologia estrutural e positivista, rejeitando a
noção de que eventos ou fenômenos sociais tenham existência independen-
te e objetiva e buscando identificar os métodos pelos quais os membros da
sociedade criam ou constroem a realidade. Para um melhor entendimento da
diferença, considere-se a análise apresentada por Drislane & Parkinson (2000:
sem página) sobre os suicídios:

Durkheim, por exemplo, era um positivista e um estruturalista e argu-
mentou que o suicídio tem uma existência objetiva, independente dele e
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quaisquer outros. Ou seja, haveria algo sobre o modo de morrer que cons-
tituiu algo como um suicídio. Um defensor da construção social da realida-
de diria que aquele suicídio é apenas um rótulo para uma morte e é criado,
ou construído, pelas considerações que pessoas como a polícia, família, ou
juizes fazem da morte.

Uma sociedade é necessariamente uma criação do homem e possui uma
existência objetiva. Desde que o homem existe como espécie, vive em agrupa-
mentos, maiores ou menores, fixos em determinado espaço geográfico ou er-
rantes – ele vive em sociedades. Essas sociedades se diferenciam, ao longo da
história da humanidade, em mais ou menos complexa, mas o homem é reco-
nhecidamente um ‘animal social’. Contudo, o desenvolvimento de um indiví-
duo desta espécie não é assegurado apenas por padrões ou características bio-
lógicas.25 “Embora ele não nasça membro de uma sociedade, ele possui a predis-
posição para a sociabilidade e torna-se membro da sociedade” (Berger &
Luckmann, 1990: 173).

Existem diversos casos relatados na literatura científica que demonstram
que o isolamento de contato social por longos períodos apresenta sinais de
retardo severo no desenvolvimento emocional, social, intelectual e mesmo bio-
lógico. O convívio social é condição necessária para que os potenciais de desen-
volvimento humano sejam atingidos.

Assim, como dizíamos, a sociedade é uma realidade objetiva, mas tam-
bém é subjetiva, sendo que para o correto reconhecimento destes aspectos
deve-se entender a sociedade “em termos de um processo dialético em curso,
composto de três momentos, exteriorização, objetivação e interiorização”26 (Berger
& Luckmann, 1990: 173), que não devem ser pensados como ocorrendo em
uma seqüência temporal, mas simultaneamente. Da mesma forma, um mem-
bro individual desta sociedade exterioriza seu próprio ser no mundo social e o
interioriza como realidade objetiva. Para Tedesco (1995), pelo fato de as carac-
terísticas mais relevantes neste processo ocorrerem entre gerações, isto confere
ao processo um caráter necessariamente reprodutor.

25 A despeito da posição defendida por correntes teóricas como a Sociobiologia e a Psicologia Evolucionária, que
defendem a idéia de que muitos dos comportamentos sociais dos humanos são produtos da evolução da espécie,
havendo uma predisposição genética para certos padrões de comportamento social que seriam úteis para a
espécie. O exemplo mais comumente apresentado é a predisposição para ajudarem-se mutuamente como uma
condição necessária para a sobrevivência da espécie.

26 Entende-se a interiorização como “a apreensão ou interpretação imediata de um acontecimento objetivo como
dotado de sentido, isto é, como manifestação de processos subjetivos de outrem, que desta maneira torna-se
subjetivamente significativo para mim” (Berger & Luckmann, 1990: 173).
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São identificadas duas fases no processo de socialização: “a primária re-
fere-se à fase em que o indivíduo se converte em um membro da sociedade e
ocorre no período da infância e a secundária a qualquer processo posterior que
induza o indivíduo a interiorizar setores particulares do mundo objetivo da sua
sociedade” (Tedesco, 1995: 99).

Tradicionalmente, na socialização primária, os principais agentes são os
pais e a interiorização que ocorre é a do mundo deles, que se apresenta não
apenas como a única realidade possível, mas também como a única existente.
A interiorização é o primeiro passo para a compreensão do outro e, em seguida,
para a apreensão de seu mundo como uma realidade social dotada de sentido.
Imagine-se, como exemplo, o choro ou o riso. Estes fenômenos são inicialmen-
te sem sentido para a compreensão de uma criança de tenra idade. Eles adqui-
rirão significados a partir da apreensão do significado deles para o outro, o que
não significa que necessariamente a compreensão desses fenômenos seja ade-
quada ou correta. O lacrimejar pela irritação ocular pode se equivaler na sua
interpretação ao choro do sofrimento ou o riso da hilaridade ao riso em decor-
rência de emoção excessiva ou doença mental. O nexo de motivações será esta-
belecido posteriormente, mas a identificação27 mútua já está estabelecida.

A socialização primária ocorre com alguns filtros de significação que estão
diretamente relacionados com a realidade social em que esta se dá, o ‘lugar’ dos
adultos na estrutura social e as características específicas dos agentes socializadores.
Bourdieu, em sua discussão sobre espaço social e espaço simbólico, utilizando-se
de seu conceito de habitus também explicita a importância da localização do
indivíduo na estrutura social na configuração de seu ponto de vista da sociedade:

De maneira mais geral, o espaço de posições sociais se retraduz em um
espaço de disposições (ou do habitus). (...) A cada classe de posições corresponde
uma classe de habitus produzidos pelos condicionamentos sociais associados
à condição correspondente e, pela intermediação desses habitus e de suas
capacidades geradoras, um conjunto sistemático de bens e de propriedades
vinculado entre si por uma afinidade de estilo. (Bourdieu, 1996: 21)

Entretanto, nem tudo se resume à posição do indivíduo, já que os habitus
são princípios geradores de práticas distintas e distintivas – o que o operário

27 O conceito de identificação é largamente utilizado na psicanálise e por algumas correntes teóricas da sociologia.
Pode ser entendido em dois sentidos: transitivo, correspondendo ao verbo identificar, e reflexo, correspondente
ao verbo identificar-se. Este último abrange, na linguagem corrente, uma série de conceitos psicológicos, como
imitação, empatia, simpatia, contágio mental, projeção etc. (Laplanche, 1995).
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come e, sobretudo, sua maneira de comer, o esporte que pratica e sua maneira
de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua maneira de expressá-las diferem sis-
tematicamente do consumo ou das atividades correspondentes do empresário
industrial; mas são também esquemas classificatórios, princípios de classifica-
ção, princípios de visão e de divisão e gostos diferentes. Eles estabelecem as dife-
renças entre o que é bom e mau, entre o bem e o mal, ent2e o que é distinto e o
que é vulgar etc., mas eles não são os mesmos. Assim, po2 exemplo, o mesmo
comportamento ou o mesmo bem pode parecer distinto para um, pretensioso ou
ostentatório para o outro e vulgar para um terceiro (Bourdieu, 1996).

A interiorização da realidade social dos pais, na socialização primária,
dá-se em um ambiente com grande componente afetivo e emocional, o que
torna esses conteúdos ainda mais significativos para o indivíduo em sua vida
adulta. Chega-se a relacionar, por esta razão, o sucesso dos aprendizados pos-
teriores à sua relação com o que foi socializado primariamente. Tal estrutura
e conteúdos não são imutáveis, já que o desenvolvimento do pensamento
crítico do jovem, usualmente a partir da adolescência, lhe permite analisar e
criticar sua própria formação.

Na socialização primária não se insere a questão de identificação dos ou-
tros significativos, já que não existe a opção de escolha. A identificação com os
pais é contingenciada pela própria natureza da relação estabelecida. Para Berger &
Luckmann (1990: 181), inclusive, “a socialização primária realiza assim o que
pode ser considerado o mais importante conto do vigário que a sociedade prega
ao indivíduo, ou seja, fazer aparecer como necessidade o que de fato é um feixe
de contingências, dando desse modo sentido ao acidente que é o nascimento
dele”, em determinada família e em determinado espaço da estrutura social.

Socialização Secundária

A socialização secundária é a interiorização de submundos, ou subculturas
específicas, diretamente relacionadas à complexidade da divisão do trabalho.
É virtualmente inevitável que todo indivíduo se submeta a algum tipo de socia-
lização secundária. O mais habitual é que ao longo de sua vida, desde, por exem-
plo, o início do aprendizado escolar até a sua formação em determinada profissão,
múltiplos e díspares agentes de socialização interajam com o indivíduo, o que
não implica necessariamente cargas afetivas ou emocionais e, em contrapartida,
supõe uma certa coerência com os conteúdos da socialização primária (e, por
conseguinte, com a estrutura básica do sujeito) para seu pleno êxito.
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Na socialização secundária, a questão da identificação se coloca de for-
ma diferente da primária. Enquanto nesta, como já vimos, a identificação com
o outro (pais) é compulsória, naquela, isto não é uma condição necessária.
A criança estabelece uma relação de identificação com seus pais, mas não ne-
cessariamente com seus professores. Pode até ter essa identificação, o que faci-
litará a socialização, mas isso não é uma condição sine qua non. Tal fato justi-
fica o fenômeno de dois professores ministrando conteúdos idênticos e com o
mesmo método obterem não apenas resultados diferentes como o fato de esses
conteúdos serem modificados com mais facilidade pelo sujeito, em outros mo-
mentos de socialização. Esses conteúdos, desprovidos da inevitabilidade e da
carga emocional dos da primária, podem ser facilmente substituídos por outros.

Em contrapartida, um aspecto que não pode ser desconsiderado é a
motivação do sujeito. Esta motivação pessoal pode ser resultado da própria
socialização primária sob a forma de valorização de determinados aspectos ou
como resultado da identificação que o sujeito faz do agente secundário como
um modelo, ou ainda por processos (conscientes ou não) de identificação do
agente com seus próprios pais (modelos primários). Exemplificando, o adoles-
cente pode se identificar com um artista de cinema, um astro da música ou
um esportista, da mesma maneira que um adulto pode se identificar com um
médico bem-sucedido e construir assim o seu ideal profissional a ser perse-
guido. Para os psicanalistas, esta identificação “se relaciona apenas secunda-
riamente com fantasias de substituir um objeto admirado com a finalidade de
tirar proveito, ao apropriar-se dos direitos e propriedades da pessoa admirada”
(Brenner, 1975: 59).

O processo de socialização não permite a interiorização da totalidade da
realidade social. Existe sempre a perspectiva colocada pelo tipo de estrutura
social em que o sujeito está inserido e pela sua localização nela. Tedesco (1995:
102), analisando a situação da América Latina, assinala o caráter reprodutivo da
estrutura da distribuição social do conhecimento do processo de socialização, na
medida em que ele “reproduz a estrutura social do conhecimento existente na
sociedade e, com ele, materializa no plano cultural e simbólico a reprodução das
relações sociais globais”. Esta perpetuação da estrutura social, de acordo com a
visão teórica, se dá exatamente pelos conteúdos da socialização primária e pelas
possibilidades que são oferecidas na e para a socialização secundária. Sendo o
acesso ao sistema escolar diferenciado de acordo com a localização do sujeito na
estrutura social, é também diferenciado nas características qualitativas nas opor-
tunidades educacionais surgidas.
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Bourdieu nos oferece, com o conceito de capital cultural, uma abordagem
explicativa, em alguns pontos semelhante, para esta situação. Menos peremptó-
rio, Bourdieu (1996: 35) atribui à instituição escolar o papel de “contribuir para
reproduzir a distribuição do capital cultural e, assim, a estrutura do espaço social”.
Dessa forma, deixa espaço aberto para eventuais deformações resultantes do pro-
cesso, mais ou menos significativas, e que ocorrem em toda e qualquer sociedade.

Uma outra forma de entendimento das possíveis variações nos resulta-
dos da socialização é o entendimento de que o êxito seja verificado no ajuste
entre a realidade objetiva e a subjetiva, o que torna impossível o êxito total ou
o fracasso total, deixando uma ampla margem de variações no seu resultado.

Socialização profissional – medicina

A socialização profissional é um caso específico de socialização secundá-
ria – já formalmente na idade adulta. Como tal, seus efeitos possuem relação
direta com os conteúdos da socialização primária, da sua inserção na estrutura
social e da construção da personalidade do sujeito.28 Condições, como o gênero,
terão tanta importância na socialização profissional como tem em outros pro-
cessos de socialização. Entendemos que a construção da identidade feminina é
fator relevante para compreendermos os efeitos da socialização em medicina,
embora não sejam derivadas necessariamente do processo de socialização em si,
resultados como escolha de especialidades e inserção no mercado de trabalho,
como fizeram crer Martin; Arnold & Parker (1988).

Existem diversos estudos sobre o processo de socialização profissional na
medicina, embora não sejam muito freqüentes em língua portuguesa e espanho-
la (especialmente oriundos de autores latino-americanos) e seja possível identifi-
car pressupostos desta teoria no discurso de educadores de diversas matizes ideo-
lógicas. A teoria da socialização sofreu durante muitos anos um combate direto
por autores de orientação marxiana que atuavam na Opas29 (Andrade, 1979: 26).

Os estudos sociológicos clássicos sobre a socialização profissional em
medicina são os de Merton; Reader & Kendall (1957) e Becker et al. (1997).

28 Para uma análise de determinantes da conformação dos padrões profissionais em estudantes de Medicina no
México, ver Jarillo-Soto et al. (1992).

29 Juan Cesar Garcia foi o expoente maior desta corrente. Tendo a Opas tido grande influência no processo de
reflexão sobre o ensino médico em toda a América Latina e sido um refúgio para muitos intelectuais de esquerda
durante as décadas de 60 e 70, muito da produção teórica por ela divulgada sobre Educação Médica possuía um
viés ideológico. O debate entre marxianos e funcionalistas pareceu muitas vezes uma luta do bem contra o mal.
Um outro exemplo pode ser visto em Frenk (1985), onde é feita uma apresentação enviesada da teoria da
socialização.
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Robert Merton segue os passos trilhados por Talcott Parsons e desenvolve uma
abordagem estrutural funcionalista, enquanto Becker foca sua atenção na pers-
pectiva interacionista simbólica. A utilização desses dois tipos de abordagem no
estudo da socialização possibilita ao estudioso do tema não apenas um melhor
discernimento das diferenças entre as duas correntes, como, especialmente, de
nosso ponto de vista, o conhecimento de análises indispensáveis para a com-
preensão do processo de socialização em medicina. Light (1988: 313) ilumina
nossa reflexão ao destacar ser “notável que tantos de nós tenhamos passado
mais de vinte anos debatendo quando os estudantes de Medicina são ‘boys in
white’ ou ‘student-physicians’”.30

Uma primeira questão que precisa ser explicitada é a de que os estudan-
tes estão imbuídos de um objetivo específico: tornarem-se médicos. Existe,
portanto, grande motivação tanto para aprender os conteúdos específicos que
possibilitam a atuação profissional como para construir sua identidade profissi-
onal, o que implicará portar-se como médico, agir como médico, falar como
médico etc. Tal motivação terá igualmente grande papel na identificação de
modelos e antimodelos, ou seja, na identificação daquele professor ou médico
que representa um ideal do estudante como profissional médico e, da mesma
forma, aquele que representará a antítese de seu ideal profissional.31

Segundo a perspectiva funcionalista, as escolas de medicina são defini-
das com duas funções principais: transmitir um conhecimento especializado
(Moore, 1976: 3) e transmitir os valores e normas que constituem o conjunto
de informações padronizadas para o exercício profissional socialmente legitima-
do (Merton; Reader & Kendall, 1957: 41). O estudante é considerado, segundo
esta linha teórica, um estudante-médico, enfatizando-se assim o aspecto dire-
tamente relacionado ao universo social em que o estudante está sendo treina-
do e cumprindo os ritos para ser aceito.

Já na perspectiva interacionista simbólica, “o estudante é menos um
aprendiz da profissão médica e é mais um membro de um ‘grupo dominado’ na
faculdade de Medicina, organizando estratégias coletivas de sobrevivência
institucional para o acesso com êxito ao fim dos estudos, através do que se
pode designar por ‘argúcias acadêmicas’” (Carapinheiro, 1993: 169).

30 Referência nada sutil ao título dos dois principais trabalhos que polarizaram as opiniões no debate sobre a
formação médica; The student physician, de Robert Merton, e Boys in White, de Howard Becker.

31 Para uma discussão sobre o papel dos modelos da socialização profissional, dos tipos de modelos assumidos, ver
Shuval & Adler (1980).



56

Para Rennée Fox (1988), uma das autoras da citada pesquisa realizada
por Robert Merton (1957), existem três diferenças fundamentais entre os dois
estudos. Essas diferenças, como não poderiam deixar de surgir, refletem as dife-
renças de método e de pressupostos teóricos e são por ela identificadas a partir
do Centro de Investigação de seus autores (Robert Merton da Universidade de
Columbia e Howard Becker da Universidade de Chicago). São elas:

• as pesquisas conduzidas pelos sociólogos da Universidade de Chicago,
que “eram mais psicodinamicamente orientados do que sociologica-
mente orientados, enfatizando o desenvolvimento pessoal dos estu-
dantes de medicina, o impacto de suas experiências na escola médica,
neles como indivíduos e o significado pessoal, consciente ou não, des-
sas experiências” (Fox, 1988: 88);

• “O grupo de Colúmbia estava impressionado com a extensão de como
o currículo da escola médica provia formas latentes ou manifestas de
‘socialização antecipada’ para valores, atitudes e padrões
comportamentais relevantes para o papel do médico” (Fox, 1988: 89).
Já o grupo de Chicago via os efeitos da socialização da escola médica
como muito mais dissociada do tornar-se médico e assumir os papéis
de médicos.

• por fim, os pesquisadores de Chicago encontraram elementos de com-
portamento desviante na subcultura dos estudantes de medicina,
embora isso não se refira a comportamentos criminosos e tão-somen-
te a busca de estratégias coletivas, ou não, capazes de auxiliar os estu-
dantes na superação dos obstáculos para se tornarem médicos (como a
‘cola’ e outras práticas não aceitáveis pela organização escolar). Os pes-
quisadores da Colúmbia não encontraram este componente ‘desviante’
em seus estudos.

O que podemos observar é que as divergências são menos significati-
vas que as congruências e não deveriam ocupar parcela significativa de nos-
so esforço para compreender a socialização profissional em medicina, salvo
pela atenção que os próprios autores (e seus seguidores) conferem a elas até
os dias de hoje. No caso da identificação de comportamentos ‘desviantes’
entre os estudantes, já são inúmeros os trabalhos, mesmo no Brasil, que
apontam ser a ‘cola’, por exemplo, prática comum e disseminada em todos
os cursos de graduação.
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Também Garcia recorda o princípio de que “os estudantes aprendem aquilo
que desejam aprender, mas têm dificuldade em aprender assuntos que não lhes
interessam” (Garcia, 1972: 77). Ele destaca que “é evidente que o estudante
chega à escola com o desejo de observar e tratar pacientes e que esta motivação
inicial deveria ser aproveitada no aprendizado. (...) O contato precoce com pacien-
tes, com as funções de médico e dos serviços de saúde estimulariam seguramente
o interesse do aluno por aprender outros aspectos menos chamativos”.

Suas conclusões, apesar de o referencial teórico ser também discordante em
relação ao de Becker e Merton, são muito semelhantes a estes quando se dedica a
examinar a realidade objetiva do ensino médico em uma dimensão microssocial.

Outra característica do processo de socialização em medicina, conforme
identificado por Fox, é o que ela conceituou como ‘treinamento para a incerte-
za’. Ela identificou três tipos de incerteza para as quais os alunos são direta ou
indiretamente treinados durante o curso médico:

• “As incertezas que se originam no seu domínio incompleto do enorme e
rapidamente crescente conjunto de conceitos, fatos e habilidades que a
moderna medicina ocidental cerca;
• as incertezas que se originam das lacunas, limitações e ambigüidades
que também caracterizam o impressionante corpo de conhecimento e
técnicas médicas;
• as incertezas que se originam das dificuldades para distinguir entre sua
ignorância pessoal e inépcia e as próprias tentativas do conhecimento mé-
dico para esclarecer essas dúvidas. Sua condição de neófito de conhecimen-
to e de baixa confiança em si próprio torna especialmente difícil para os
estudantes discernir onde a própria ignorância deles termina e a do conhe-
cimento médico começa. (Fox, 1989: 83)

A compreensão desse confuso estado de incertezas crescentes e progres-
sivamente mais complexas com a evolução do estudante no curso médico é
necessária tanto para o estabelecimento de novas estratégias de ensino como
para compreender algumas das situações em que os estudantes identificam
conflitos éticos envolvendo seus professores ou colegas e acabam, quase sem-
pre, optanfo por não intervir. É preciso lidar com suas próprias dúvidas e estar
preparado para ser humilhado, caso seja evidenciado que estava errado.

Carapinheiro (1993) identifica como momentos estratégicos da gestão
dos comportamentos de certeza e incerteza os anos pré-clínicos, nos quais eles
vão de um estado de perplexidade e incerteza total até a legitimação da incerte-
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za, quando comparam suas dúvidas com as de seus professores e desenvolvem
um comportamento afirmativo de não mostrar demasiadas certezas.

Nos anos clínicos a incerteza articula-se progressivamente com o sen-
timento de responsabilidade. É a construção de um estado de certeza, na
convicção de que é impróprio duvidar demasiadamente para se saber
estar com o doente e não se sujeitar às críticas dos colegas. Então tomam
corpo os elementos estruturais da conduta normativa médica,
consubstanciados numa ‘política de acreditar’ nos princípios que organi-
zam as condutas médicas esperadas pelos doentes e pelos seus pares.
(Carapinheiro, 1993: 167-168)

Este entendimento nos permitirá, como veremos mais adiante, compre-
ender uma outra manifestação dessa adesão aos princípios normativos da
corporação médica e que tem sido identificada por diversos sociólogos como
um crescimento do cinismo dos estudantes durante o curso médico.

Assim, a socialização profissional inclui mais do que habitualmente é
descrito como educação e treinamento, sendo útil pensar no processo de aqui-
sição da função em duas classes principais: 1) aprendizado direto através do
ensino didático de um ou outro tipo; 2) aprendizado indireto, no qual atitudes,
valores e padrões de comportamento são adquiridos como subprodutos do con-
tato com instrutores e pares, com pacientes e com membros da equipe de
saúde: “os estudantes aprendem não somente do padrão ou mesmo do exem-
plo deliberado; eles também aprendem – e pode ser a forma mais duradoura de
aprendizado – do envolvimento contínuo naquela sociedade da equipe (staff)
médica, colegas estudantes e pacientes que constituem a escola médica como
uma organização social” (Merton; Reader & Kendall, 1957: 41-42).

Esta aprendizagem indireta, não imputada diretamente às ações progra-
madas no processo de ensino, é chamada pelas teorias pedagógicas de ‘currículo
oculto’. O currículo oculto inclui desde as influências advindas dos meios de
comunicação social (jornais, programas ou seriados exibidos em televisões, por
exemplo) até o resultado das relações sociais estabelecidas com integrantes ou
não da comunidade da área da saúde.32

É a faculdade que costuma ser identificada como elemento crucial na
aprendizagem profissional, porque representa o contexto institucional no

32 É comum entre os autores médicos uma certa confusão entre currículo oculto e currículo paralelo. Este último
constitui-se do conjunto de atividades realizadas pelos estudantes e que não constam do rol previsto e
preconizado oficialmente pela instituição de ensino. São atividades ‘paralelas’ ao currículo oficial.
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qual se inicia a socialização. A Faculdade de Medicina é importante porque
constitui não somente o ambiente onde se transmitem os conhecimentos,
experiências, hábitos, atitudes e valores, mas também o meio pelo qual os
membros da profissão controlam o que seus colegas serão e o nível de
aprendizagem que recebem. (Coe, 1984: 234)

O indivíduo em sua socialização profissional não é um mero objeto a ser
moldado conforme as vontades e preceitos da sua futura corporação, mas tam-
bém sujeito ativo desse processo, isto é, ator. Sua formação anterior, fruto de
sua inserção social, constitui-se no alicerce sobre o qual sua formação profissio-
nal se dará, o que repercutirá em suas futuras escolhas profissionais e também
nas suas atitudes profissionais desenvolvidas. Mas esta repercussão não deve ser
entendida como ‘destino’, tanto devido à liberdade pessoal que ele deverá neces-
sariamente exercer em suas escolhas profissionais, como também pela força do
próprio processo de socialização profissional, que buscará uma padronização mí-
nima de conhecimentos, valores e atitudes inerentes à sua atuação profissional.

Inseridos nessa discussão, são reconhecidos os clássicos estudos de Eron
(1955) e Merton; Reader & Kendall (1957), que indicam um aumento do
cinismo e uma perda do idealismo à medida que os estudantes avançam em
seus estudos.

O cinismo costuma ser identificado como um dos efeitos da educação
médica – o desenvolvimento nos estudantes de uma ‘preocupação desinteres-
sada’ pelo seu paciente. Uma interpretação mais compreensiva da questão do
idealismo e do cinismo é apresentada por Howard Becker, para quem “a
mobilização de uma perspectiva cínica desenvolve-se estrategicamente ao lon-
go do curso, (...) na construção de uma atitude mais preocupada com os aspec-
tos físicos da doença e mais despreocupada com os seus aspectos sócio-psico-
lógicos”. Entretanto, para este autor, ao final do curso reaparece “um idealismo
mais bem informado, na preocupação pelas responsabilidades médicas e sociais
da prática da Medicina” (Becker apud Carapinheiro, 1993: 169).

Em um estudo publicado em 1993, Kottow analisou as mudanças nas
atitudes éticas observadas entre 79 estudantes de medicina em três momentos
diferentes de seu processo de formação. Suas conclusões corroboram as de
Eron, Merton e Becker quando afirma: “a presente pesquisa confirma que du-
rante os estudos de medicina se produz uma progressiva erosão da atitude
humanista e espontaneamente crítica, sendo substituídas por um pro-
fissionalismo mais respeitoso de normas e códigos” (Kottow et al., 1993: 383).
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Suas observações reforçam a idéia da influência da socialização profissional e
do currículo oculto na padronização de comportamentos e atitudes dos fu-
turos médicos.

Matheux & Béland (1987) procuraram abordar um aspecto que extrapolava
os limites do campo profissional propriamente dito. Interessava a eles investigar
se as atitudes em campos como a atividade social e política sofriam igualmente
o efeito da socialização e em que medida isso ocorria. Para tal, realizaram um
survey com 586 estudantes de medicina de três escolas com orientações sociais
diferentes. Uma voltada para a formação altamente especializada com grande
enfoque para a pesquisa biomédica, outra representando o que os autores con-
sideram como o perfil médio das escolas norte-americanas com ênfase tanto
em pesquisa e em atenção primária e medicina comunitária e a recomendação
para que os alunos freqüentem as aulas de psicologia e ciências sociais e, final-
mente, a terceira, que apresenta uma ênfase na abordagem biopsicossocial na
assistência ao paciente e tem como disciplinas obrigatórias no curso básico a
sociologia, a psicologia e a antropologia.

Assim, como efeito do processo de socialização, seria de se esperar que os
alunos desta última escola tivessem atitudes e um posicionamento sociopolítico
mais liberal que os demais. Embora os pesquisadores tenham controlado diver-
sas variáveis como gênero, raça, origem geográfica, surpreenderam-se por não
detectarem variações significativas entre os resultados obtidos pelos estudantes
das diferentes universidades. Seu raciocínio era de que se a socialização fosse
‘efetiva’, os alunos das escolas promoveriam um ensino mais liberal e mais vol-
tado para uma visão social da medicina.

Um de seus resultados significativos, embora não tenha sido explorado
em suas análises por se repetir em todas as universidades, foi que os jovens
negros obtiveram resultados significativos na manutenção de uma perspecti-
va mais social para a prática médica, menos conservadora. Para a perspectiva
de análise desses autores, este fenômeno deveria ser justificado por um su-
posto amadurecimento dos jovens (admitindo, por conseguinte, que uma
visão mais social e justa para a assistência à saúde da população reflete a
imaturidade do sujeito).

Ignorando o preconceito ideológico dos autores (que embora analisem
os Estados Unidos, estão radicados no Canadá), é possível encontrar na con-
cepção de Berger & Luckmann (1990) de socialização, e mesmo em Bourdieu
(1996), hipóteses (que precisariam ser testadas) mais convincentes.
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De acordo com essas concepções teóricas, os conteúdos interiorizados
durante a socialização primária, ou o capital cultural, na perspectiva de Bourdieu,
estão diretamente relacionados com a inserção dos sujeitos e de seus pais na
estrutura social, sendo que o conteúdo da socialização secundária se sobrepõe
ao da primária, que tende a ser preservada em situações de conflito pelos con-
teúdos emocionais agregados. Assim, sendo os indivíduos de raça negra mais
discriminados na sociedade americana, a referida tendência a aceitar uma con-
cepção mais justa para a organização e a prática médica estaria mais coerente
com eventuais conteúdos socializados por filhos de segmentos discriminados
da sociedade, como os negros.

Outra hipótese, ainda relacionada a esse aspecto, é o caráter conservador
da própria corporação médica e sua despreocupação concreta com aspectos
sociais de sua prática. Bloom (1988: 294) chega a afirmar, após um extenso
estudo sobre as reformas curriculares no curso médico nos Estados Unidos, que
a “manifesta missão humanística da educação médica é pouco mais do que um
pano de fundo para a missão de pesquisa que é a principal preocupação da
estrutura social das instituições”. Embora esta afirmação seja extremamente
prejudicial à imagem social dos profissionais médicos, parece ser amplamente
reconhecido que a preocupação social não é, via de regra, uma preocupação das
escolas médicas, não ultrapassando os limites da retórica. Kendall & Reader
(1988: 279-293), embora não discordem, acreditam que os objetivos educacio-
nais relacionados à aquisição de valores e atitudes apropriados estão em foco
nos dias de hoje, e creditam ao uso do Problem Based Learning (PBL) as melho-
res possibilidades de esses objetivos serem alcançados.

Socialização em medicina no Brasil: estudo antecedente

Embora tenha sido afirmado que tradicionalmente o locus fundamental
para o processo de formação profissional em medicina é a faculdade e o hospital
universitário, em nossa realidade isso não é sempre verdade. Virtualmente, a
totalidade dos estudantes de medicina busca, ainda durante o seu curso de
graduação, estágios fora dos auspícios e controle da instituição de ensino a
qual está formalmente vinculado.

Assim, conforme pesquisa realizada anteriormente por nós, todos os alu-
nos que estavam no último ano de sua graduação haviam freqüentado um
estágio desse tipo (Rego, 1994). Nesses estágios, a despeito da freqüência de
outras razões (remuneração, inserção no mercado para assegurar a permanência
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no emprego após a formatura) que são apontadas por outros autores na litera-
tura, os estudantes buscam adquirir uma maior experiência clínica. Estes está-
gios são amplamente aceitos e justificados pela corporação como uma estraté-
gia válida para a aquisição daquela experiência. Ela deve ser entendida como:

a verdadeira experiência em lidar com pacientes e doenças, e o principal
significado desta expressão repousa na polarização implícita com o ‘apren-
dizado em livros’. A experiência clínica, na visão adotada para este ter-
mo, confere ao médico um conhecimento que ainda não foi sistematizado
e verificado cientificamente. Não é possível adquirir este conhecimento
através do estudo acadêmico – é necessário observar o fenômeno clínico e
lidar com os problemas clínicos diretamente. A experiência clínica pode
inclusive substituir o conhecimento comprovado cientificamente, pode ser
usada para legitimar um conjunto de opções de procedimentos para o
tratamento de um paciente e, da mesma forma, pode ser usada para con-
tra-indicar alguns procedimentos que tenham sido estabelecidos cientifica-
mente. (Becker & Geer, 1963: 172)

Assim, é a busca pela aquisição de maior experiência clínica e a compre-
ensão do significado da ‘responsabilidade profissional’ desde a perspectiva da
profissão médica o que poderíamos chamar de ‘coração’ da educação médica.

A socialização profissional dos estudantes de medicina ocorre também
em estágios extracurriculares; longe do controle social representado pela escola
médica, ela pode estar contribuindo para uma formação na qual a ‘responsabi-
lidade profissional’ e o ‘ideal de serviço’33 sejam ‘reinterpretados’ e compreendi-
dos pelos estudantes em uma perspectiva que poderá comprometer sua futura
atuação profissional do ponto de vista da ética, ainda que estritamente profis-
sional. Este processo, como justificaremos adiante, ocorrendo longe de seu con-
trole social, se dá em um ambiente em que a autonomia dos estudantes em sua
prática chega a níveis incompatíveis com sua efetiva preparação técnica para
seu adequado desempenho.

Esta experiência, conforme foi assinalado por Becker et al. (1997), só
pode ser adquirida com a prática. Para estes autores, os estudantes têm uma
pergunta permanentemente norteando suas reflexões: “Como posso aproveitar
melhor meu tempo para preparar-me para a prática profissional como médico?”.

33 O conceito de ideal de serviço é oriundo da Sociologia das Profissões e representa uma das características
sociológicas das profissões reconhecidas como tal.  Sendo um fenômeno coletivo, não mensurável individualmen-
te, representa o compromisso da profissão em encontrar a melhor solução técnica segundo o interesse do cliente,
ainda que esta opção não seja a melhor para o profissional. Ver Goode (1969) e Larson (1977).
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Suas conclusões sobre como os estudantes respondem a esta pergunta podem
ser sistematizadas da seguinte forma:

1. É importante para um médico ter experiência clínica.
2. As atividades na faculdade são boas para sua formação quando dão aos
estudantes a oportunidade de adquirir experiência clínica ou dão a eles
acesso à experiência clínica de seus professores; são ruins quando não
fornecem nenhuma dessas coisas.
3. Um estudante está fazendo um progresso real em sua preparação para a
prática quando ele pode demonstrar para si próprio e para outros que ele
absorveu algumas lições da experiência clínica. (1997: 242)

A introdução do valor ‘experiência clínica’ na análise dos estágios
extracurriculares clareou diversos pontos que até então estavam obscuros em
nossa análise, como por exemplo: porque os alunos diziam que buscavam aqueles
estágios ‘para complementar sua formação’, ‘para aprender o que a faculdade
não ensina’, ‘para aprender a medicina do dia-a-dia’, ‘para aprender a tratar os
pacientes de verdade’ e outras respostas ouvidas no estudo de campo e que
pareciam não coerentes com uma realidade de pouca atenção por parte de seus
supostos supervisores ou professores.

Passa a fazer sentido quando se começa a pensar nesse ‘aprendizado’ como
busca de ‘experiência clínica’. Uma experiência que é reconhecida por eles como
passível de ser adquirida nos locais de grande movimento de pacientes, onde
eles poderão ver não um ou dois casos de determinada doença, mas diversos;
onde eles poderão ver o profissional médico em seu ‘verdadeiro’ local de traba-
lho, longe do viés que o hospital universitário cria, por ser de referência para as
enfermidades mais raras e para os casos mais complexos. Este viés não conse-
guiu ser rompido com os convênios entre o Ministério da Educação e da Previ-
dência e Assistência Social (MEC/MPAS) da década de 70 e muito menos com
a tentativa de integração ao Sistema Único de Saúde, uma vez que todo hospi-
tal universitário tem, como vocação maior, o atendimento altamente especi-
alizado e o desenvolvimento de atividades de pesquisa.

É muito fácil constatar a presença de estudantes de medicina freqüen-
tando estágios nos mais diversos tipos de estabelecimentos de saúde. Enga-
nam-se aqueles que acreditam que apenas as instituições públicas e, eventual-
mente, as chamadas ‘trambiclínicas’34 utilizam-se da força de trabalho de estu-
34 A expressão ‘trambiclínica’ é de uso corrente nos meios profissionais de saúde e refere-se às clínicas e/ou hospitais

que têm o lucro como seu ‘único’ objetivo, com sensível prejuízo na qualidade dos cuidados na prestação dos
serviços de atenção à saúde (de trambique, gíria com sentido de ‘negócio fraudulento’, ‘não confiável’).
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dantes. Estes estágios ocorrem mesmo em hospitais e clínicas de caráter pri-
vado, localizadas nas áreas mais nobres da cidade e que estão vinculadas ao
sistema de saúde complementar (empresas de seguro saúde e medicina de
grupo em geral).

Os alunos atuam em consultórios (ambulatórios, emergências, salas de
cirurgia, unidades de terapia intensiva, enfermarias e maternidades). Obtêm seus
estágios graças à cooperação de seus professores, parentes e colegas, ou ainda
através de concursos públicos e empresas de intermediação de estágios. Em um
número não desprezível de casos, a própria instituição ‘desconhece’ formalmente
a presença do estudante. Nestes casos, não são fornecidos comprovantes ao final
do estágio. No entanto, a corporação médica nem sempre os exige, sabedora de
que muitas vezes os estágios são informais, já que em geral um de seus membros
o intermediou. Mas o maior número deles é formal, obtidos através de concursos
ou por seleção através de anúncios publicados em jornais de grande circulação.

Apesar do caráter formal, poucas instituições possuem algum tipo de
plano pedagógico para seus estagiários, o que apenas confirma a regra. Apesar
de serem formal e legalmente identificados como uma atividade complemen-
tar ao aprendizado acadêmico (Brasil, 1977) e definidos como “atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela
participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada
na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou
privado, sob a responsabilidade e coordenação da instituição de ensino”
(Rezende, 1986: 131-142. Grifos meus), pouquíssimas instituições que aco-
lhem acadêmicos de medicina como estagiários mantêm qualquer tipo de
relacionamento com as de ensino.

Tampouco os Conselhos Regionais de Medicina têm avançado neste cam-
po. A regulamentação neste tema é praticamente inexistente, apesar de o Con-
selho Federal de Medicina (CFM), em sua Resolução no 663/75, determinar aos
médicos “que mantenham permanente supervisão dos procedimentos realiza-
dos por estudantes de Medicina, no trato com os doentes” (CFM, 1975). Na
Justificativa desta Resolução, o CFM destaca:

– que o estudante de Medicina deve iniciar sua experiência no trato dos
doentes o mais cedo possível;
– que todo estudante deve ser treinado na elaboração da história clínica,
no exame do doente, no diagnóstico e no tratamento;



65

– que para adquirir um conhecimento básico das diferentes técnicas e pro-
cedimentos para bem tratar as mais variadas condições clínicas, o estudan-
te deve ter contato direto com doentes com a participação, sob supervisão,
na solução de todos os problemas de saúde(...) e
– que o estudante deve ter a oportunidade de participar, sob supervisão, de
atos e procedimentos médicos para atingir a sua execução num grau de
eficiência e perfeição desejada. (CFM, 1975)

Esta série de ponderações do CFM demonstra sua preocupação em vin-
cular toda experiência de aprendizado clínico dos estudantes à existência indis-
pensável de supervisão médica. Mas as tentativas de regulamentação desta prá-
tica não se limitam ao Conselho Federal. O Conselho Regional de Medicina de São
Paulo (Cremesp) também se manifestou, em decorrência de consulta da Associ-
ação Médica Brasileira e da Associação Paulista de Medicina, através do Parecer
Consulta 625/70, (Porto et al.,1976: 544-545), declarando-se impossibilitado de
ter controle direto sobre os estudantes (por não ser sua atribuição) e manifestan-
do a intenção de responsabilizar os diretores das instituições por “acumpliar-se
com os que exercem ilegalmente a profissão”. Isto apesar de reconhecer a tradição
de, “desde os tempos hipocráticos, o aprendizado se fazer através de acompanha-
mento do professor pelos alunos”. O Parecer, finalmente, propõe que as ativida-
des práticas do acadêmico sejam restritas ao ambiente da faculdade.

Posição diferente assumiu na década de 90 o Conselho Regional do
Espírito Santo (CRM-ES) através das Resoluções 29/92 e 32/92 (CRM-ES, 1992a,
1992b). Nestas Resoluções, o CRM-ES considera exercício ilegal da profissão “a
prática de procedimentos médicos por acadêmicos, sem supervisão direta” e,
responsabilizando o diretor clínico das instituições prestadoras de serviços de
saúde pela atuação dos estudantes, determina que só sejam aceitos estudantes
caso exista na instituição um “programa de estágio aprovado por universidade
ou escola médica de âmbito estadual, com supervisão orientada por médicos
para tal”. Através da Resolução 32/92 é feita a regulamentação da 29/92, des-
tacando-se que fica determinada a comunicação formal do início das ativida-
des de programa de estágio ao CRM-ES, sem o quê ficam considerados como
estágios ilegais.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, recente-
mente, publicou duas resoluções que seguiram a mesma concepção daquelas
do Espírito Santo. Determinou-se a obrigatoriedade de se registrar os hospitais
como hospitais de ensino aqueles que abriguem estudantes e criou-se a figura
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do supervisor. Entretanto, ainda não existem elementos suficientes para avali-
armos a efetividade das resoluções.

Estes Conselhos foram os que mais avançaram na legislação, asseme-
lhando-se à regulamentação que norteia a atuação de estudantes nos Estados
Unidos. Pelos dispositivos legais em vigor naquele país, o estudante de medici-
na, quando desenvolve uma atividade prática, é equivalente a um leigo qual-
quer. O que o distingue é o fato de esta prática se dar em instituições vincula-
das a instituições de ensino e à supervisão médica. A responsabilidade legal por
seus atos é de seu supervisor direto, da escola médica e da unidade de saúde em
que estes atos se desenvolvem (Kapp, 1983).

Um fato interessante, vinculado à discussão sobre os limites de respon-
sabilidades, deveres e obrigações dos acadêmicos de medicina, são algumas ten-
tativas de se criar um Código de Ética para eles. Esta polêmica iniciativa foi
identificada inicialmente no trabalho apresentado por Porto et al. (1976: 546-
552) no XIV Congresso da Abem com a apresentação de um projeto de cin-
qüenta artigos (reapresentado no XVI Congresso da Abem, 1978). Os pontos de
maior destaque dizem respeito às proibições de:

• remuneração de seu trabalho como acadêmico;

• assinar receitas ou fazer prescrições;

• fornecer atestados;

• prestar assistência médica sob sua responsabilidade.

No XVII Encontro Científico dos Estudantes de Medicina, foi apresentado
para discussões um outro projeto de Código com 27 itens, de inspiração declarada
no trabalho de Porto. Nele, os estudantes propõem que o “estudante não deve
praticar atos médicos de qualquer natureza sem supervisão de um médico”.

Já o Conselho Regional de Medicina da Paraíba aprovou em sessão ple-
nária a apresentação de um Código de Ética para o estudante de Medicina
(CRM-PB, 1991) como sugestão “aos setores responsáveis pela graduação mé-
dica”. Na apresentação da publicação que contém o Código, seu presidente
afirma que “[a criação do Código] nada mais representa senão a aceitação de
suas atividades”. Esta proposta não apresenta maiores diferenças em relação às
anteriores. Esta publicação, com o referido Código, demonstra claramente a
dificuldade que os órgãos responsáveis pela fiscalização do exercício profissional
têm para lidar com a questão dos estudantes. Se por um lado os Conselhos
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sentem a necessidade de regulamentar sua atuação, por outro, não os reconhe-
cem como estando sob sua competência. Tal fato possivelmente contribui para
a situação de verdadeira anomia que caracteriza os estágios extracurriculares
dos estudantes de medicina, em que a regulamentação existente é ignorada.

A maioria dos anúncios procurando estagiários de medicina, habitual-
mente publicados nos jornais, nos dá um indicativo importante em relação às
atividades por eles desenvolvidas. Dizem, por exemplo:

“Acadêmicos de Medicina – 4o ano – com experiência em Obstetrícia”

“Acadêmicos - Plantão 24 horas - com experiência em Emergências”

“Médicos acadêmicos - Clínica Médica - pagamento de produtividade”

Como pode ser visto no primeiro reclame, procura-se um estudante do
quarto ano com experiência em uma especialidade que não terá ainda concluído
em seus estudos regulares na faculdade. Ou seja, o mercado conhece a realidade
dos estágios mais do que oficialmente as próprias faculdades admitam conhecer
das atividades de seus alunos.35 De forma às vezes extremamente precoce, os
estudantes, desde seu primeiro ano de curso, iniciam-se na prática extracurricular,
embora seja no quarto ano que essa prática efetivamente seja mais freqüente.
As emergências e unidades de terapia intensiva são os locais mais procurados
pelos alunos para seus estágios (Rego, 1994).

Sabendo-se que freqüentam esses estágios, resta saber que atividades
são efetivamente desenvolvidas por eles e como se dá sua supervisão. A grande
maioria dos estagiários do quarto ano detém a autonomia de decidir quais exa-
mes deve solicitar para elucidar cada quadro clínico que lhe cabe resolver. Mais
da metade desses alunos são também responsáveis pela decisão terapêutica para
cada caso. Convém recordar que a imensa maioria desses alunos está atuando
nas emergências ou pronto-socorros públicos e privados localizados na região
metropolitana do Rio de Janeiro. Enquanto suas aulas práticas sob os auspícios
da faculdade reservam a eles um papel de espectadores privilegiados
contemplativos, em seus estágios participam efetivamente no atendimento de
pacientes. Em 80% das entrevistas realizadas com alunos desse nível, o estagi-
ário considerava-se responsável pelo atendimento realizado. Certamente con-
tribuía para essa convicção o fato de que, em mais de 30% dos casos, o médico

35 Em conversas informais com diversos coordenadores de curso de escolas de diversos estados do Brasil, foi
extremamente comum ouvir a informação de que seus alunos não faziam estágios, já que a faculdade os ocupava
em tempo integral e lhes proporcionava uma formação integral. Mas a realidade dos fatos os contradiz.
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encarregado de sua supervisão não se encontrava no mesmo ambiente que o
aluno quando este realizava seus atendimentos.

Quando os estudantes estão em seu sexto ano de curso, na iminência de
se graduarem, sua autonomia é ainda maior. Atuam praticamente como se já
fossem médicos, apesar de seu local preferencial de estágio ser, neste momento,
as Unidades de Terapia Intensiva e Unidades Coronarianas, onde os pacientes
são os mais graves e em permanente risco de vida.36 Note-se, aqui, também uma
particularidade – a maioria desses estágios é oferecida em hospitais e clínicas
privadas, em geral vinculados ao sistema de saúde complementar.

Portanto, por ocuparem um espaço privilegiado na formação do futuro
médico, os estágios extracurriculares constituem-se num dos principais campos
em que o processo de socialização se dá; em que o estudante adquire uma
maior experiência clínica; assim como em que observa a aplicação prática dos
valores e princípios profissionais. Assim sendo, e a despeito de todo o ideal de
serviço que norteia a profissão, os estudantes estarão se habituando a um com-
portamento prejudicial ao seu paciente.

Tomemos como objeto de análise seu comportamento em relação ao ato de
se identificar ao seu paciente. Como os hospitais e clínicas nos quais esses estágios
ocorrem não são reconhecidos como hospitais de ensino, é aceitável supor que os
pacientes acreditem ser atendidos por médicos e não por estudantes. Mas não
apenas os estudantes não são orientados e não têm a iniciativa de se identificarem
perante seus pacientes como estudantes, como é hábito de seus supervisores os
chamarem de ‘jovens médicos’ quando estão na presença de algum paciente. Nega-
se, assim, ao paciente, o direito de saber que não está sendo atendido por um
profissional com formação técnica adequada para o desempenho daquela função.

O quadro a seguir compara os resultados obtidos com os referentes a
estudantes de medicina do Estados Unidos que foram publicados por Cohen et
al. (1988).37 Nele, é possível observar que, a despeito da rígida lei contra a má
prática profissional lá existente, 28,9% dos estudantes informaram não se iden-
tificar como tal ao iniciar um atendimento, bem como não solicitaram o con-
sentimento para o atendimento.38 Entre os estudantes brasileiros entrevistados,

36 É interessante que o jargão profissional fale em risco de vida, quando na verdade trata-se de risco de morte. Mas
o sentido é o de que a vida está em risco.

37 Sua pesquisa foi um survey nacional enviado pelos Correios a todos os alunos matriculados no 3º  ano do curso
de medicina.

38 Grant (1994) discute o direito dos pacientes em recusarem o envolvimento em atividades de ensino no Reino
Unido, particularmente na Nova Zelândia.
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por sua vez, os resultados são bem menos animadores – mesmo os alunos no
quarto ano médico já se identificam como médicos em seus estágios, apesar
de terem comportamento bastante diferenciado quando se trata de atendi-
mentos na faculdade.

Quadro 1 – Proporção de Estudantes de Medicina segundo a forma como se
apresentam a seus pacientes – EUA – Brasil (RJ – uma escola médica)

A reflexão que se faz necessária, e que procuramos ilustrar até aqui com
a discussão sobre como o estudante se apresenta a seu paciente, é exatamente
sobre que valores são ensinados/demonstrados/sugeridos/difundidos entre e
para os estudantes em seu processo de formação profissional.

Como se apresenta
ao paciente?

3o Ano
(EUA)

4o Ano
(Br)

(faculdade)

4o Ano
(Br)

(estágios)

6o Ano
(Br)

(faculdade)

6o Ano
(Br)

(estágio)

Explica que não é
médico e seu status
de estudante

5.5% 0% 0% 0% 0%

Apresenta-se como
estudante mas não
explica status

60.8% 82.5% 16.0% 48.8% 20.9%

Apresenta-se como
médico

6.1% 5.0% 42.0% 13.9% 30.2%

Não se apresenta
de nenhuma
maneira específica

27.7% 12.5% 42.0% 37.2% 48.9%

Obs.: A comparação entre esses dados não pode ser feita de maneira irresponsável. O
estudo de Cohen foi um survey, com diversas escolas médicas envolvidas. O estudo brasileiro
foi um estudo de caso, cujos resultados não devem ser entendidos como representativos da
totalidade das escolas médicas brasileiras. Todavia, considerando-se que a faculdade em
questão é considerada uma das melhores de nosso país, não há elementos para supor que
o quadro em outras faculdades seja muito diferente do aqui relatado, o que temos compro-
vado através de inúmeros contatos com alunos de todos os estados nos diversos Encontros
Científicos dos Estudantes de Medicina e Congressos Brasileiros de Educação Médica que
freqüentamos nos últimos 10 anos.

Fonte: Cohen et al. (1988).
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De que maneira os estudantes (re)conhecem valores da profissão como a
experiência clínica, a autonomia profissional e como lidam com os dilemas re-
sultantes dessa aprendizagem diretamente com pacientes, da interação entre um
aprendiz e um ser humano, sabedor ou não de que aquele que o atende é um
profissional formado, em treinamento ou um simples aprendiz? Como a Facul-
dade busca discutir e transmitir o comportamento ético para os estudantes?
Quais são os dilemas ou as situações em que os estudantes são instados a
tomarem uma decisão que envolve uma discussão moral e que argumentação
ampara sua decisão? Como a faculdade de medicina (docentes, médicos assis-
tentes, equipe de saúde) se manifesta em relação ao ensino com pacientes?
Quais os cuidados e precauções são adotados para a preservação da integridade
física e moral dos pacientes e para a promoção de um ambiente no qual o
respeito ao paciente seja preponderante? Como o paternalismo médico39 é ex-
presso e como se reproduz entre os estudantes? Se, como veremos mais adiante
na discussão sobre as Teorias Congitivistas do Desenvolvimento Moral, todos
passam necessariamente por um estágio em que a obediência a uma regra ocor-
re pelo temor das punições, poderá a falta de regras explícitas aplicáveis aos
estudantes de medicina e estagiários em geral ser uma explicação razoável para
o comportamento desses estudantes quando não estão sob supervisão estrita?

Teoria da Aprendizagem Social

Se os trabalhos em língua portuguesa sobre socialização são raros, mais
ainda o são aqueles sobre a teoria da aprendizagem social. Poucos são os livros
dedicados a esta formulação teórica ou que contenham capítulos a ela dedica-
dos, assim como inexistiam, à época da redação deste capítulo, sites disponíveis
dedicados a esta corrente ou à sua maior expressão contemporânea – Albert
Bandura. Nem parece que ela seja considerada “como uma das principais no
campo da Psicologia do Desenvolvimento” (Biaggio, 1998a: 121).

Esta teoria tem sua origem no behaviorismo norte-americano, podendo
ser identificada sua primeira manifestação teórica com a “publicação do livro
Social Learning and Imitation, por Miller & Dollard (1941). Neste livro, os auto-
res buscaram integrar as formulações da teoria da aprendizagem de Clark Hull

39 Sobre o paternalismo como um modelo de realizar escolhas em nome de terceiros, ainda que em seu maior
interesse, ver Häyry (1998). Neste verbete, o autor classifica o paternalismo em quatro tipos: soft (brando) e hard
(duro), sendo este último classificado em strong (forte) e weak (mole).
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com evidências da antropologia cultural e sociologia em um esquema explicativo
do comportamento humano mais complexo” (Biaggio, 1998a: 121) e, dois anos
depois, publicaram novo trabalho (Personality and Psychotherapy) introduzin-
do conceitos da teoria freudiana no domínio da Psicologia nos Estados Unidos.

Esta teoria tem sua fundamentação no princípio de estímulo-resposta,
estudando variáveis diretamente observáveis e as relações funcionais entre elas.
É considerado ‘estímulo’, no âmbito do behaviorismo, qualquer evento que
atua sobre um organismo e ‘resposta’ qualquer comportamento produzido por
aquele organismo. O ‘condicionamento’ seria a base do aprendizado para os
behavioristas. São três os tipos de ‘condicionamento’/aprendizagem: o clássico,
tipicamente pavloviano, configurando-se no modelo de repostas incondicio-
nais (modelo estímulo-estímulo); o ‘operante’, também chamado de instru-
mental (modelo estímulo-resposta) pelo fato de a resposta servir como instru-
mento para a obtenção do reforço, e o por ‘imitação de modelos’, sobre o qual
iremos nos deter de forma mais amiúde em breve, que é bem menos radical que
os anteriores e o que foi desenvolvido por Bandura.

Dentre os conceitos tradicionais da teoria behaviorista, devemos nos ater
aos relacionados com a idéia de reforço. O reforço positivo é aquele que, após
uma resposta, aumenta a probabilidade da repetição deste evento, e o negativo
é o que, quando suprimido, aumenta a probabilidade de o evento se repetir.
Uma confusão freqüente entre os leigos é a distinção entre um reforço nega-
tivo e uma punição. Esta é definida como a ação que diminui a chance de um
determinado evento ocorrer ou se repetir. A utilização de experimentos com
cobaias é útil para esclarecer a distinção: se a retirada de um choque elétrico
aumenta a probabilidade de uma cobaia pressionar uma alavanca, esta retirada
é considerada um estímulo negativo. Se a aplicação do choque elétrico foi feita
após uma cobaia pressionar uma alavanca, a tendência é que ela deixe de
pressioná-la, configurando uma punição.

Quando Bandura começou a construir sua teoria, o fez identificando
três áreas que considerou como as maiores fraquezas do behaviorismo: o nú-
mero limitado de comportamentos passíveis de serem pesquisados em laborató-
rio; o fato de as teorias behavioristas serem incapazes de considerar a aquisição
de novas respostas a situações e o fato de elas lidarem com apenas um tipo de
aprendizagem – aprendizagem direta, na qual o aprendiz apresenta uma res-
posta e vivencia as conseqüências. Bandura chama este tipo de aprendizagem
de instantaneous matching e, ao discutir o aprendizado indireto, passa a refe-
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rir-se a um delayed matching quando o aprendiz apresenta um comportamen-
to que foi reforçado e, posteriormente, reforça o mesmo tipo de comportamento.

Como veremos, Bandura construiu uma teoria que, ao agregar elemen-
tos do behaviorismo e outros do cognitivismo, possibilita um entendimento
bastante harmonioso para o aprendizado decorrente do processo de socializa-
ção. Esta teoria dá grande ênfase aos processos auto-regulatórios: “Nesta abor-
dagem, os indivíduos não são organismos meramente passivos, sujeitos a um
constante bombardeio de estímulos ambientais. Ao contrário, são organismos
ativos, capazes de focalizar, selecionar e organizar, dentre esses estímulos, aqueles
que consideram relevantes” (Davis, 1981: 77).

Sendo reconhecida a capacidade do indivíduo de redirecionar o curso da
ação, ele passa a ser visto como o principal agente de sua própria mudança,
modificando, assim, o enfoque básico da teoria behaviorista tradicional. O re-
forço externo direto passa a ser considerado como apenas mais uma variável
que atua no processo de aquisição de novos padrões de resposta. Outro aspecto
fundamental é considerar que é possível e provável que haja uma defasagem
entre a observação e a emissão da resposta a um determinado modelo.

Outro aspecto fundamental para a compreensão dessa proposta teó-
rica é a distinção entre aquisição de uma capacidade cognitiva e o seu de-
sempenho. Ou seja, assume-se que não há necessariamente uma correlação
entre o comportamento e a capacidade cognitiva para desempenhá-lo. O indiví-
duo estabelece filtros tanto pela representação simbólica do ato em si, seja
pessoal, seja social. O que no behaviorismo aparece como uma incorporação
recente e inovadora, já vinha sendo discutida pela psicanálise há muitos
anos com as relações entre ego, superego e id. Embora a discussão de Bandura
não se dê nas mesmas bases teóricas, esta distinção entre capacidade cognitiva
e comportamento rompe com limitações significativas desta corrente teóri-
ca e será igualmente fundamental para a discussão da teoria do desenvolvi-
mento moral, na qual a capacidade cognitiva para o julgamento moral é que
está em questão.

Assim, um determinado comportamento pode estar no repertório de
capacidades do sujeito, mas, pela falta de respostas positivas ou pela presença
de respostas negativas, ele pode ou não se manifestar. A expectativa das con-
seqüências de determinado ato ou comportamento não deriva somente da
experiência do sujeito, mas pode decorrer também da observação das respostas
obtidas por outros indivíduos significativos ou não para ele.
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Para Bandura, “a maioria das respostas sociais são obtidas através de
indicações fornecidas por modelos. Estas respostas, contudo, vão se manifestar
dependendo das condições de reforçamento em atuação no ambiente” (Davis,
1981: 85). Dessa forma, o que Bandura procura afastar é a noção de que seja
necessário um comportamento de tentativa e erro, que seria potencialmente
desastroso em situações como o aprendizado da natação e, em um exemplo
relacionado com nosso objeto de estudo, no ensino da medicina (ensino de
cirurgias, manobras de ressuscitação etc.).

Dois conceitos foram introduzidos na teoria mais recentemente: o de
self-efficacy e o de self-system.40 Segundo Pajares (1996: 543), estes conceitos
foram formulados inicialmente por Bandura em 1977 e apresentados de forma
mais elaborada em 1986, com a publicação do livro Social Foundations of Thought
and Action: a social cognitive theory. Nele, Bandura, “escreveu que os indiví-
duos possuem um self-system que os habilita a exercer uma medida de contro-
le sobre seus pensamentos, sentimentos e ações. Este sistema aloja as estrutu-
ras afetivas e cognitivas e inclui a habilidade de simbolizar, aprender de outros,
planejar estratégias alternativas, regular o próprio comportamento e empreen-
der a auto-reflexão” (Pajares, 1996: 543).

Assim, é conferido a este sistema o papel de prover mecanismos de refe-
rências e um conjunto de subfunções como percepção, regulação e avaliação
de comportamento, que resultam da inter-relação entre o self-system e as fon-
tes de influência externa do ambiente. Bandura assim situa no sujeito, em suas
convicções pessoais, o elemento-chave da motivação e de seu comportamento.

Assim, o self-system (‘sistema de auto-regulação’) é baseado em
subprocessos cognitivos: percepção, avaliação e regulação do comportamento.
Esses processos, por sua vez, são baseados nos padrões para o comportamento
do indivíduo e de suas estruturas cognitivas que oferecem referências para o
comportamento e suas conseqüências. Esses padrões são baseados na auto-
observação, ‘auto-julgamento’, auto-resposta e auto-avaliação.

Já o conceito de ‘auto-eficácia’ está diretamente relacionado aos pro-
cessos anteriormente descritos. É, na prática, um julgamento de autoconfiança
no qual o que está em jogo é a capacidade do sujeito de fazer algo específico e

40 Embora a palavra ‘self’ possa ter o sentido de ‘ego’, esta tradução não seria coerente com o conjunto de conceitos
relacionados com a teoria. Portanto, ela deve ser entendida como um prefixo significando “de ou para ou feito
pelo próprio” (Oxford, 1982: 823), o que equivaleria ao prefixo grego ‘auto’, ‘por si próprio’. O primeiro conceito
não apresenta problemas com essa tradução, ficando como ‘auto-eficácia’, mas, para o segundo optamos por
manter a expressão em inglês, embora seja tentado a usar ‘sistema de auto-regulação’.
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obter o resultado desejado. É relacionado ao contexto de uma situação especí-
fica e diretamente relacionado a algum tipo de resultado. Difere do autoconceito
(que também é uma espécie de julgamento, embora valorativo) pelo fato de
este não ser relacionado a contextos, tarefas e finalidades específicas, sendo
relacionado a questionamentos do tipo: “Como eu sou? Como eu me sinto?”
(Huitt & Hummel, 1997).

Esta proposta teórica tem amparado a discussão sobre os efeitos da ex-
posição das crianças a imagens de violência e comportamentos violentos em
filmes, videogames e programação da televisão em geral. Dessas discussões, a
despeito da ênfase aqui apresentada sobre o comportamento autônomo dos
sujeitos, têm resultado programas de controle dos níveis de exposição à violên-
cia entre crianças. O entendimento dos mecanismos de produção de comporta-
mentos desejados, alvo de inúmeras experiências empíricas, tem fundamentado
intervenções terapêuticas (por exemplo, no combate a fobias) como também
orientado atuações em programas educativos que buscam a reprodução de com-
portamentos moralmente desejáveis.

Para nós, essa teoria é importante por oferecer explicações plausíveis e
fornecer bases para o entendimento dos mecanismos diretos e indiretos da
socialização. Tal qual nos referimos em relação às outras correntes teóricas, ela
agrega mais elementos para nos orientar na compreensão do fenômeno de
desenvolvimento da personalidade e do comportamento do indivíduo, embora
não seja suficiente para negar as outras possibilidades teóricas.


