
O indivíduo não realiza 
procedimentos fora de 
atribuições previstas  

em normas, leis e 
regulamentos pelo receio 
das censuras externas, de 
censura de outras pessoas: 

medo de errar, de ser 
denunciado, processado 

e sofrer sanções. 
Principalmente o medo da 
punição determina a ação 
ou a omissão do indivíduo 
frente ato de enfermagem.
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Os conselhos profissionais 
zelam pela ética profissio-
nal em suas respectivas 

áreas. Quando se aborda o tema ética, 
com qualquer trabalhador, de todas as 
profissões da saúde, são normalmente 
utilizadas duas perspectivas: quando 
se faz ou deixa de fazer algo porque a 
consciência individual assim determi-
na, trata-se da ética pautada pela moral. 
Quando a opção do profissional é mo-
tivada pela possibilidade de uma puni-
ção, trata-se de ética pautada pela lei.
No caso da ética da moral; na qual o 
fazer ou não fazer algo se dá em fun-
ção da construção da própria consci-
ência, ou seja, a pessoa não deixa de 
agir por medo do rigor da lei, mas sim 
por pagar um preço interior em função 

de violentar a própria consciência. Na 
abordagem legal, o indivíduo não rea-
liza procedimentos fora de atribuições 
previstas  em normas, leis e regulamen-
tos pelo receio das censuras externas, 
de censura de outras pessoas: medo de 
errar, de ser denunciado, ser processa-
do e sofrer sanções. Principalmente o 
medo da punição determina a ação ou 
a omissão do indivíduo frente ato de 
Enfermagem.
Em seus trabalhos sobre a divisão téc-
nica do trabalho na Saúde, Cecília Pun-
tel de Almeida afirma que há uma divi-
são técnica e social do trabalho. Como 
as classes sociais mais abastadas se 
apropriam das ações que lhes dão pres-
tígio, profissões historicamente con-
solidadas, a Medicina, por exemplo, é 
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quem se apropriou de ações da saúde que lhe dão mais prestígio. 
Na Enfermagem, o enfermeiro assume o papel de maior relevân-
cia técnica e delega as demais ações aos técnicos e auxiliares de 
Enfermagem. A divisão de classe social provoca uma divisão 
social e técnica de trabalho. Nessa fragmentação interna se dão 
as principais questões que envolvem moral e ética, e a fragmen-
tação do trabalho da enfermagem. Vale a pena ler os trabalhos 
de Denise Pires, professora da Universidade Federal de Santa 
Catarina, estudiosa do tema.
A sensação de fazer atos de forma incorreta, de que não se 
consegue transformar o estado das coisas, causa muitos ma-
lefícios. Se a consciência humana for a 
encarregada de decidir o que é certo ou 
errado, ela será influenciada por vários 
interesses postos nesta divisão de classe 
e social do trabalho. Envolve interes-
ses financeiros, de poder e de família. 
A justiça, o aparato legal, é uma forma 
que a humanidade encontrou para tentar 
compensar as grandes diferenças sociais 
(existem outros fatores que abordare-
mos em outros momentos).
Numa realidade de trabalho com  diver-
sas classes sociais e com múltiplos inte-
resses permeando essas mesmas classes 
e culminando com construções de cons-
ciência diversificadas, um determinado fenômeno  pode ter 
várias interpretações sobre o que é certo e o errado em função 
da construção da consciência de cada classe. Na Enfermagem, 
na qual temos três categorias, existe o mesmo fenômeno de 
interpretações díspares ou paradoxais. No geral, nestas diver-
gências as pessoas defendem um ponto de vista justificando 
uma série de fatores, quando se faz necessário encontrar um 
ponto comum para trabalhar na Enfermagem. Consideramos 
aqui também as várias diferenças que permeiam a formação 
dos profissionais, a qual aumentou em quantidade, mas que 
não foi acompanhada pela qualidade.

Limites do certo universal
O princípio máximo da ética é preservar a vida humana. Portan-
to, é errado matar. Contudo são criadas exceções nas construções 
de consciência dentro das classes sociais, gerando exceções. Por 
exemplo, defende-se que se o sujeito matou alguém, podemos 
em alguns casos matá-lo, dando legitimidade à pena de morte. 
Se o sujeito é estuprador, podemos simplesmente matá-lo rapi-
damente ou até matá-lo vagarosamente, por exemplo, encarcer-
nado-o com maus tratos e sem alimentação para que tenha uma 
morte lenta, talvez fazê-lo sofrer para expiar os seus pecados. 
Teóricos da ética defendem que quem se voltar contra a vida 

humana perde todos os valores hu-
manos. Se a vida humana perde o 
valor, pode-se matar por qualquer 
motivo. Alguns até pensarão “eu 
vou soltar uma bomba, exterminar 
o mundo dos homens e recomeçar 
do zero”, mas o princípio ético é que 
todo ser humano é valioso, então se 
deve preservar a vida universalmen-
te, pois ao abrirmos exceções nega-
mos a preservação da vida humana.
Embora a ética trabalhe com a mo-
ral e com a construção da consciên-
cia, tudo isso é relativo em função 
de quem olha para o todo. Os na-

zistas desenvolveram um mecanismo para alcançar uma raça 
pura, pois acreditavam que a culpa pelos males do mundo era 
das “raças impuras” ou “inferiores”. Somente entre os judeus 
mataram seis milhões, tudo sob o manto de uma falsa moral.
Se perguntamos individualmente: “matar alguém é ético?”, a 
maioria responderá não. Mas sempre haverá alguém defenden-
do que em determinadas situações a pessoa merece a morte. 
Mas cabe o questionamento: será que os critérios para estabe-
lecer se uma pessoa merece a morte são uniformes? Será que 
não é possível criar critérios seletivos dentro de uma determi-
nada consciência de classe social, mas que não são universais?

A vida humana se tornou 
apenas um elemento que vale 

muito menos do que todas 
as coisas que o próprio ser 

humano criou. 
São tantas incoerências 
que para muitos surgem 

pensamentos de que 
é vantajoso ser 

mau e desonesto. ”
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A única saída, neste caso, é colocar “nas mãos de Deus”. Como 
não se consegue criar critérios uniformes e justos, a Justiça Divina 
será incumbida de resolver. Remete-se para Deus, para o mundo 
teológico (por isso, muitas vezes a ética é aproximada da religião). 
Ao escarafunchar questões de consciência no plano individual, 
chega-se a determinados impasses impossíveis de se resolver como 
ser humano. Somente com uma crença além do mundo físico é 
possível “desatar tais nós”. Ser ateu é fácil. Acreditar numa força 
Divina que vai ser realmente justa em todos esses movimentos 
injustos é um pensamento bem mais complexo e que exige uma 
perseverança nas reflexões e busca de ações justas e amplas.

Contradição
Em geral, quem é da área da Saúde, mas 
não da Enfermagem, possui mais iden-
tificações com as questões técnicas do 
que com a reflexão moral. É uma técni-
ca dura, porque se relaciona com papéis, 
instrumentos, mas ao mesmo tempo se 
relaciona com o humano. Surge o pro-
blema de associar o aspecto técnico com 
o humano. Isso exige aprofundamentos 
em reflexões e ações mais conscientes.
A tendência do ser humano do nosso 
tempo é de se tornar cada vez mais duro, descrente na humani-
dade. Ninguém é  punido pelos erros. Quando um rico é preso, 
recebe tratamento diferente. Uma pessoa “comum” não vale 
mais do que um par de tênis ou um relógio de marca impor-
tante. A vida humana se tornou apenas um elemento que vale 
muito menos do que todas as coisas que o próprio ser humano 
criou. São tantas incoerências que, para muitos, surgem os pen-
samentos de que é vantajoso ser mau e desonesto.
Nesta reflexão sobre a moral, entra em evidência a contradi-
ção. Por exemplo, algumas pessoas dão tudo o que podem para 
os filhos, com um sincero sentimento de amor, mas estão ao 
mesmo tempo construindo uma criança frouxa, frágil, sem ini-
ciativa. Ao tentar oferecer ao filho aquilo que ele próprio não 

teve, o pai ou mãe não dão ao mesmo tempo as condições com 
as quais se deparou quando construiu a própria personalidade. 
O amor contraditoriamente pode causar malefícios, pois não 
forma um indivíduo preparado para buscar as próprias condi-
ções para viver.
Numa hipótese em sentido oposto: um gestor, convivendo 
com uma assessora que, embora competente no que faz, não 
goza do seu apreço, demite o desafeto. Ela não se deixa aba-
ter e obtém em novos desafios de sua vida um sucesso que 
não teria naquele local do qual foi removida a contragosto. 
Poderia agradecer ao ex-chefe pela sua maldade, sem a qual 

não teria obtido a grande conquis-
ta. Ou seja, um ato mal pode levar 
contraditoriamente a uma ação boa. 
Nem sempre quem é bom faz ape-
nas coisas boas, nem sempre quem 
é mau só faz coisas ruins. Na ética, 
bondade e maldade não são constru-
ções lineares em que, seguindo uma 
sequência de atos, o resultado é o 
esperado.
O ser humano não é linear, tem con-
tradições internas em todas as suas 
ações, trabalhadas pela construção 

da identidade. Quando se fala em doença ocupacional, aquela 
decorrente do trabalho nas atividades profissionais, entramos 
numa seara onde cada profissão valoriza suas atividades e suas 
ações. Hoje uma das maiores questões ocupacionais é a saúde 
mental. Somos exigidos o tempo todo por coisas que não te-
mos como fornecer uma resposta. A nossa expectativa é muito 
maior do que aquilo que podemos fazer. E isso sempre nos dá 
uma sensação de que nada estamos fazendo ou de não estarmos 
agindo corretamente. Geralmente o caminho é a depressão.
Cada vez se trabalha mais, exige-se mais e sempre há alguém 
cobrando algo não feito. Nunca sabemos qual é o nosso má-
ximo, alguém precisa apertar para sabermos, pois temos a 
tendência de nos acomodarmos. Por outro lado, surge para o 

A punição é uma forma 
incompleta de educar, pois 
não tem complementação 
pedagógica. O erro não 

necessita de punição, mas 
deve servir como base para 
a educação e a prevenção 

de novas falhas. ”

“

Ética

30       | 



gestor a questão do assédio moral, acompanhada por diversas 
indagações: como gestor, quando exijo algo da pessoa em 
função da sua potencialidade de trabalho é assédio? Quando 
o funcionário está fazendo “corpo mole” e peço mais dedi-
cação, ele pode entrar com uma ação legal. É assédio. Mas 
quando deixa de ser assédio? 
A resposta ética é: quando existe uma política clara e trans-
parente do trabalho. Significa que as coisas devem ser re-
solvidas em coletivo. Um dos grandes problemas do Brasil 
atualmente é que as pessoas não acreditam nas ações de 
muitos, para muitos e depositam suas convicções nas ações 
individuais. Temos mais chance de resolver problemas uni-
dos, porém, é algo difícil porque as entidades representativas 
estão fechando por falta de associados e com poucos recursos 
financeiros. Perdeu-se o espírito de coletividade. Isso é bom 
para alguém que não somos nós.

Mente e saúde
O apelo de consumo feito nos meios de comunicação de massa 
faz com que as pessoas de todas as profissões e classes com-
prem bens desnecessários, por compulsão. Deseja-se  o “ter”, 
não o “ser”. A consciência de consumidor se constrói com a 
associação da busca da felicidade com o “ter”. Há quem pense 
que comprando o carro mais novo será feliz. Compromete-se 
com 60 prestações e trabalha à exaustão para pagar, com obje-
tivo de mostrar aos outros que tem e que é feliz.
A necessidade pelo dinheiro gera tensões, estresse. O indi-
vidualismo, o consumismo, heranças do capitalismo e que 
geram doenças na atualidade. 
Há alguns anos, vivi em um condomínio onde uma mulher me 
via passar de branco e sempre perguntava se eu era médico ou 
dentista. Quando disse que era enfermeiro, ela olhou como se 
eu não fosse digno de morar ali. Preconceito social contra a 
profissão. Para o senso comum, ser enfermeiro é ter cara de 
pobre. É algo a ser desconstruído e reconstruído, porém, que 
deve começar por dentro, pelos valores nos quais acreditamos.
A própria Enfermagem tem um problema de identidade que 

necessita ser modificado. É uma luta de muitos anos, como 
a que Florence Nightingale travou no século XIX. Há pro-
fissionais de enfermagem que não gostam do que fazem. O 
resultado será uma doença ocupacional. Pela ética hedonista, 
quando se faz algo de forma prazerosa, não se sente o tempo 
passar e, logo, há a sensação de felicidade por conta dessa 
sintonia, da maneira harmônica com a vida e as ações. 
O envolvimento com o trabalho gera perspectiva, vontade de 
mudar, construir. O cotidiano sem prazer construirá a dor, a 
frustração, o sofrimento, a doença. A enfermidade desenvolvida 
no ofício se origina também de esforços repetidos, mas há boa 
parte que se apresenta como consequência da própria consciên-
cia, da classe social e dos problemas de identidade da profissão. 
Algumas pessoas sequer têm a opção de pensar no seu tra-
balho e vivem em classes sociais que as transformaram pra-
ticamente em autômatos. Elas precisam se libertar disso. A 
escola tem que ser libertadora, mas não dá conta, porque foi 
construída para gerar lucro e a isso leva mostrar-se incompe-
tente para a tarefa. Nem todas religiões libertam (muitas pelo 
contrário, aprisionam). A família nuclear está se desestrutu-
rando. Isto é bom? Mau? O tempo dirá.
O ser do nosso tempo está amarrado aos interesses das classes 
sociais, reproduz dor e sofrimento. Quanto mais dor e sofri-
mento, mais algumas classes se beneficiam, pois isso gera mais 
lucro. É triste, mas é assim. Karl Marx dizia que o ser humano 
é a única espécie que explora o seu semelhante. A ética é, por-
tanto, só do ser humano porque ele é o único que pode racio-
nalmente optar por valores e mudar a sua realidade. Mas nós 
temos realmente oportunidade de optar com liberdade diante 
das amarras que são construídas desde a infância nas classes 
sociais, enfim, na sociedade em que vivemos? 
Podemos transformar a ética em uma reflexão da moral para 
recuperação do ser humano. A punição é uma forma incom-
pleta de educar, pois não tem complementação pedagógica. 
O erro não necessita de punição, mas deve servir como base 
para a educação e para a prevenção de novas falhas. 
Obrigado.
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