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Resumo
Introdução: a bioética é considerada uma disciplina que enfoca as ciências da vida e da
saúde concomitantemente de forma a combinar o estudo e a reflexão entre as ciências
biológicas, sociais e humanas, mediante um diálogo plural e responsável na busca do
conhecimento, entendida como a compreensão de como usar o conhecimento para o
bem social e promoção da qualidade de vida. Já o sentido social é a realidade conceitual
e empírica vivenciada pelo indivíduo na qual se somam suas experiências, seus valores,
as informações que se propagam sobre determinado assunto, e as relações generalistas
que se estabelecem entre os homens e seu meio. O sentido social é um conhecimento
particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre
os indivíduos. O sentido social é um corpo organizado de conhecimento e atividades
psíquicas, graças às quais a humanidade torna inteligível a realidade física e social,
insere-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua
imaginação. Objetivo: analisar os sentidos sociais da bioética para profissionais que
atuam em saúde coletiva. Metodologia: esta pesquisa engendra-se como
hipotético-dedutiva de natureza qualitativa, com a coleta de dados realizada por
intermédio de entrevistas gravadas e instrumento construído especificamente para este
estudo com questões semiestruturadas. A presente pesquisa foi realizada em um hospital
particular de Campo Grande, MS, onde aconteceram as entrevistas individuais em
ambulatório. Participaram diversos profissionais da área da saúde coletiva. Resultados:
frente às indagações dos pesquisadores, elenca-se que grande parte dos profissionais
não souberam efetivamente o conceito de bioética mesmo tendo tido essa disciplina
durante a formação acadêmica. O sentido social da bioética denota que esta é uma
disciplina relacionada diretamente com a ética e moralidade resultando diretamente na
práxis profissional voltada para o coletivo. Conclusão: os significados ou seja, os
sentidos da bioética vão sendo construídos ao longo de sua jornada acadêmica e
profissional, de modo a articular-se com a saúde e conceitos representativos mentais.
Palavras-chave: Bioética; Sentidos sociais; Saúde.
Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: hdetexavier@hotmail.com
Universidade Federal do Amazonas. E-mail: victorantunesserrao@hotmail.com
3
Universidade Federal do Amazonas. E-mail: jadsonjusti@hotmail.com
4
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E-mail: edrilene@gmail.com
5
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E-mail: jamson.justi@ufms.br
6
Universidade Federal do Amazonas. E-mail: soares.juh@live.com
1
2

551

