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destaques
«[...] é importante acentuar que a Ética 
não é aprendida apenas através das 

técnicas pedagógicas atrás enumeradas. 
Aprende-se também, e de forma talvez 

mais viva, pelo exemplo. É curioso 
notar que a moderna pedagogia médica 
parece menosprezar o papel do modelo, 
o que leva muitos a não considerarem 

a importância do tempero humano 
na prática técnico-científica.»

«É moda hoje, ao considerarem-se as 
novas tecnologias, falar dos problemas 

éticos que levantam. A meu ver, boa 
ciência e boa tecnologia determinam 

forçosamente uma boa ética. Mas 
deve ser nossa preocupação definir 

linhas de conduta que possam ajudar 
os nossos internos, embora concorde, 

com Wittgenstein, que ‘a ética não pode 
ser ensinada. Se fosse necessária uma 

teoria para explicar a outra pessoa 
a essência da ética, esta não teria 

qualquer valor’.»

Um modo pessoal de viver 
a medicina
Em Um Modo de Ser, o leitor é presenteado com dezoito textos que 
«pensam» temas diversos: do ensinar e aprender neurocirurgia, ao 
ensino da ética, passando por considerações sobre o erro, sobre a 
alma e sobre a dor, e por reflexões acerca da investigação médica em 
Portugal, entre vários outros.
Uma escrita que convida o leitor à serenidade da leitura e à reflexão. 
Segundo situa na introdução, «[...] todos os textos, de uma forma ou de 
outra, contêm algo de biográfico, ou reflectem, com brilho variável, o 
meu modo de ser médico, necessariamente inspirado por uma filosofia 
da profissão que, afinal, quis sempre partilhar com outros». 
Num tempo em que os médicos e a medicina estão na ordem do dia, 
este modo de ser é uma inspiração, que vai além de quem exerce a 
medicina, pois se trata de um livro que pode chegar a um público mais 
vasto. 
O autor, João Lobo Antunes, foi um neurocirurgião de relevo, além de 
professor catedrático de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina de 
Lisboa, fundador e presidente do Instituto de Medicina Molecular, entre 
outros. Profissional reconhecido nacional e internacionalmente, tem vá‑
rios títulos publicados na Gradiva. Uma obra que vale a pena descobrir.
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