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RESUMO 

o estudo, fundamentado na perspectiva dos estádios morais segundo a lógica do 

desenvolvimento de Jürgen Habermas, averigua a identidade da ética do discurso nas 

questões de saúde. 

Através de pesquisa qualitativa, desenvolve análise sistemática e comparativa de 

artigos e matérias da redação e cartas do espaço reservado para os leitores, na mídia em 

papel em dois jornais paulistanos: "Folha de São Paulo" e "O Estado de São Paulo", para o 

tema "Ética em Saúde", no período de 1996/2001 com o quadro dos níveis de interação, 

perspectivas sociais e estádios morais de Habermas. 

Os resultadois apontam que a proposta de inserir a ética do discurso nas atuais 

discussões sobre a ética em saúde parece promissora para a descrição de representações 

morais e éticas nos diversos estágios de desenvolvimento humano e sociocultural, ou seja, 

nas diferentes formas de vida e, nesses termos, nas suas condições de realização. 

Descritores: Ética em saúde. Ética do discurso. Princípios. Direitos humanos. Teoria da 

Comunicação. Agir comunicativo. 



SUMMARY 

This study seeks to identify the discourse ethics in health issues, regarding the 

perspective ofmoral stages as per Jürgen Habermas's logic ofdevelopment. 

Throughout a qualitative research, a systematic and comparative analysis has been 

carried out of articles, editoriaIs and readers' letters concerning the "Health Ethics" theme, 

published in two local newspapers ("Folha de São Paulo" and "O Estado de São Paulo") 

between 1996 and 2001, in the frame of Habermas's leveIs of interaction, social 

perspectives and moral stages. 

The results indicate that the proposed insertion of discourse ethics in contemporary 

discussions on health ethics seems promising for the description of moral and ethic 

representations in the various stages of human, social and cultural development, what is to 

say, in the different ways oflife and thus in their conditions ofbeing applied. 

Key words: Health Ethics. Discourse Ethics. PrincipIes. Human Rights. Communication 

Theory. Communicative action. 














































































































































































































































































































































