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III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A tomada de decisão ética na área da saúde/educação pode ser tudo menos 

pacífica e clara, já que envolve agentes, contextos, políticas e estruturas de base 

temporal e social bastante distintos e em constante evolução. A questão essencial em 

torno da reflexão ética é que esta, independentemente da sua variante, requer não só 

conhecimento, como também um grande poder de reflexão sobre as mais diversas 

matérias. Assim, quem se depara com um problema, um dilema ético, terá que conhecer 

profundamente o seu âmbito de intervenção profissional, as características de todos os 

envolvido(s) e as implicações subjacentes àquela situação particular. Deste modo, 

pensar de forma ética poderá ser específico do ser humano, mas não é definitivamente 

uma tarefa fácil ou superficial. 

 

Esta dissertação de mestrado iniciou-se por um processo de crescimento pessoal 

na área específica da ética profissional, por parte da autora. As escolhas que se seguiram 

e que agora constituem este trabalho concretizam, essencialmente, dois tipos de 

preocupação: 1) quais os conceitos éticos fundamentais à prática clínica em TpF? e 2) 

como tornar a ética profissional relativa à TpF prática e não meramente teórica? 

 

Partindo destas duas dúvidas, capítulo a capítulo, foram-se construindo as áreas 

fundamentais desta tese: a) a fundamentação teórica que fornece substracto à 

experiência ética desta profissão e das formalizações a esta inerentes e b) a 

fundamentação prática que permite obter alguma informação que se possa considerar 

essencial para a TpF e para o seu desenvolvimento. Assim, uma das primeiras ideias, de 

forma a substancializar estas matérias, correspondeu à procura de um instrumento que 

preenchesse os requisitos mínimos. Desta forma, concluiu-se que seria pertinente criar 

um questionário que se aplicasse à população em causa e se adequasse à TpF e às 

preocupações ético-profissionais da mesma. Contudo, um instrumento deste género tem 

que ter objectivos bem definidos, de forma a tornar-se cientificamente válido. Desta 

forma, o interesse da autora recaiu sobre um dos instrumentos mais representativos da 

ética profissional na sua essência prática – o Código Deontólogico. Tornou-se então 

claro que o C.D. deveria constituir o alvo preferencial desta tese e o seu objectivo 
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principal seria definir qual a noção de “bem-estar” que a população de TF teria perante 

esta ferramenta ética.  

 

Um C.D. corresponde ao conjunto de “…regras básicas de dever moral, regras 

evidentes para um adulto competente, com formação cívica mínima.” (Ross [1930] apud 

Nunes, 1998, pg. 50). Contudo, convém realçar que não fornece somente um corpo 

integrado de regras éticas, como também um pilar global ao qual se encontra subjacente 

o conceito de moralidade comum. Para Ross, o aspecto mais interessante encontra-se 

em determinado contexto particular, isto é, a reflexão ética terá que ser realizada num 

momento caracterizado por um ambiente específico, demonstrando aqui um grande 

acento sobre a pragmática ética. A tomada de decisão advém de um equilíbrio reflectido 

entre deveres prima facie e os deveres actuais, negando assim a obrigatoriedade de 

padrões preestabelecidos e inflexíveis. E, nesta linha de pensamento, é através do jogo 

entre estes dois tipos de dever que se produz uma acção concreta, determinando assim o 

comportamento correcto (ibidem). Coloca-se o cerne na meta reflexão e na capacidade 

de pensar acerca do que é, naquele momento, importante. O agente moral é detentor de 

liberdade e autonomia, assume responsabilidade pelos seus actos não apenas por se 

encontrar obrigado a uma regra universal, mas também por se revelar ligado a um forte 

sentimento de responsabilidade ética (ibidem). Propõe-se então colocar na balança dois 

tipos de saber: o de carácter mais obrigatório e outro mais actual, no sentido em que 

depende de determinada situação específica. Definiu-se assim que a amostra 

populacional desta tese deveria corresponder aos indivíduos mais afectados por um C.D. 

em TpF – os TF portugueses em exercício – e que os objectivos específicos para este 

questionário deveriam corresponder a: 

 

� Objectivo I: determinar o grau de concordância da amostra perante os 

constructos “conhecimento/envolvimento” e “identificação” para com o C.D. 

adoptado pela TpF e a sua relação com as variáveis sócio-demográficas 

propostas.  

 

A questão essencial neste objectivo seria tentar encontrar mais uma forma de 

apoiar a implementação verdadeiramente prática de um C.D. Isto é, como será possível 

evitar que um Código não seja mais um papel escrito onde se delineiam regras genéricas 

ou, por outro lado, um ponto seguro onde uma profissão apenas encontra formas de 



Ética Profissional em Terapêutica da Fala                                         185 
 

Adelaide Dias 
 

defesa perante os seus potenciais clientes? Existem várias respostas para esta questão, 

contudo acredita-se que o ponto essencial se encontra no conceito de responsabilidade 

em duas vertentes vitais: na educação (para a cidadania e para os direitos humanos) e na 

actuação profissional. Assume-se como um desafio distinguir entre pessoas informadas 

e pessoas portadoras de capacidade de reflexão perante determinada informação. Será 

nas dicotomias actuais em que se encontra o Homem de hoje que nasce a ética e a 

necessidade de crescimento (individual e colectivo) e de mudança. Esta nem sempre 

positiva, nem sempre negativa, mas muitas vezes proporcionadora de crescimento e 

desenvolvimento. A questão nuclear numa sociedade democrática e plural relaciona-se 

com a forma como estabelecemos relações com quem não partilha os nossos valores, 

principalmente quando são estes indivíduos particularmente vulneráveis. Este é o cerne 

da ética em saúde/educação. Como contrabalançar as dualidades pessoais com as 

dualidades profissionais e cívicas e sociais? Uma ética profissional e uma formalização 

desta revela-se como a ponta de um iceberg que promove uma construção natural e 

evolutiva de determinada pessoa ou até da própria profissão, revelando um metabolismo 

próprio. Rever todos os autores supramencionados, auscultar o pulso das suas ideias é 

concluir que a humanidade lhes deve o cumprimento das suas palavras e que se actue de 

acordo com um grau mínimo de reflexão capaz de modificar atitudes e preconceitos. A 

ética profissional preenche uma das faces da ética em sociedade. É uma dimensão mais 

normativa e talvez aspire a ser mais rigorosa mas, no fundo, é apenas um reflexo 

daquilo que os profissionais ou Associações de profissionais consideram, como 

tecnicamente possível, bom ou adequado. Trata-se de uma previsão baseada na cultura, 

lei, conhecimento técnico, tendências políticas, entre outros factores. Sendo assim, não 

se trata de uma tarefa simples colocar em papel (leia-se em formato de C.D.) uma 

matéria de tamanha responsabilidade que depende, em muito, das crenças próprias de 

uma profissão. E se esta corresponde a um grupo, mais complexo ainda se torna abordá-

-los nestas questões e fazer das suas opiniões um instrumento de trabalho. A dúvida que 

se levanta será um conceito que de certeza ocorre aos especialistas em TpF e em ética 

quando tentam construir ou reavaliar uma norma que tenha sido concretizada para 

satisfazer necessidades do grupo que representam.  

 

Assim, foram colocadas questões/itens nesta área do questionário que tentassem 

caracterizar os graus de conhecimento/envolvimento e identificação perante os grandes 

subgrupos relativos ao C.D., nomeadamente: a organização; a estética; o conteúdo; a 
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aplicabilidade/eficácia ao dia-a-dia profissional e a todos os indivíduos que envolve; o 

processo de implementação e a sua adequação à actualidade da TpF. A partir desta 

informação considerou-se ainda pertinente estabelecer relações entre esta informação e 

algumas variáveis sócio-demográficas: “escalão etário”, “experiência profissional” e 

“grau académico”. Em resumo, desta área do questionário foi possível retirar as 

seguintes conclusões estatisticamente significativas: 

 

− Globalmente, as respostas tenderam todas para a positiva, isto é, de forma 

global os inquiridos consideraram-se identificados com o seu C.D., 

revelando também conhecimento/envolvimento para com o mesmo; 

− Apenas se revelaram diferenças significativas para as variáveis sócio-                        

-demográficas “escalão etário” e “experiência profissional” perante o 

constructo “conhecimento/envolvimento” revelando resultados menos 

concordantes (ainda que dentro de respostas positivas) com o acréscimo da 

idade e da experiência (ver discussão dos dados obtidos, capítulo III).  

 

� Objectivo II: determinar o grau de importância da amostra perante os 

constructos “beneficência”, “autonomia”, “não-maleficiência”, “justiça”, 

“vulnerabilidade”, “preocupação para com a humanidade/preocupação para 

com a biosfera” e “competência profissional” e as relações que estabelecem 

com as variáveis sócio-demográficas propostas. 

 

Ao longo desta dissertação muitas foram as questões abordadas, mas 

provavelmente a mais nuclear terá sido sobre o indivíduo que recorre aos nossos 

serviços e o ideal que deveria imperar na intervenção com este. Ao visualizar a CIF, 

reler os diversos C.D. ou até consultar a bibliografia, muitas foram as respostas 

encontradas, mas mais as dúvidas criadas. Se, por um lado, encontraram novas 

possibilidades, por outro percepcionam-se dificuldades profissionais que dependem de 

inúmeros factores que nos limitam naquilo que consideramos a nossa função – servir o 

utente providenciando-lhe o máximo de bem-estar, de acordo com os seus desejos e 

necessidades. Estaremos num mundo que se prepara para tal, ou o seu contrário? À luz 

da CIF planeia-se que os profissionais que substancializam a reabilitação/habilitação e a 

educação exerçam as suas funções com base em princípios globais, que, essencialmente, 
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derivam e, em simultâneo, protegem a dignidade humana. O crescente interesse na ética, 

no seu ensino e na criação de novas classificações de intervenção são sinónimo da 

evolução da sociedade e do ser humano, na vivência com o outro e um reflexo da 

crescente necessidade de (re)educar o mundo a viver em comunidade segundo 

princípios de solidariedade e fraternidade, na igualdade e na diferença. Assim, para 

elaborar esta segunda área de questões/itens optou-se por duas metodologias: rever 

todos os C.D. encontrados nos diversos continentes na área da TpF (e que 

moldam/educam na e para a profissão) e recorrer à principiologia adoptada pelos 

autores mais actuais em bioética e pela UNESCO. Desta forma, tentou-se que os TF 

estabelecessem um nível de prioridade entre os princípios globais da ética ao conferirem 

grau de importância a um grupo explícito de regras deontológicas. Isto é, ao atribuir 

diferentes graus de importância a diferentes regras iriam, automaticamente, conceder 

maior ou menor prioridade aos princípios que caracterizavam essas mesmas regras. De 

seguida, foi ainda possível, tal como no primeiro objectivo, estabelecer relações entre 

esta informação e as variáveis sócio-demográficas propostas. Em resumo, desta área do 

questionário foi possível retirar as seguintes conclusões estatisticamente significativas:  

 

− Os inquiridos concedem maior relevância ao princípio da beneficência, 

quando em comparação com os outros, revelando uma grande afinidade para 

com a responsabilidade de agir em função do melhor interesse dos mais 

vulneráveis ou de outros directamente envolvidos.  

− Apenas se revelaram diferenças significativas para as variáveis sócio-                   

-demográfica “escalão etário” e “experiência profissional” perante os 

constructos “vulnerabilidade” e “não-maleficência”. O primeiro variou de 

acordo com o “grau académico” e a “experiência profissional”, revelando 

que indivíduos com maior idade conferem menor grau de importância a este 

princípio e que um maior grau académico se encontra relacionado com um 

maior grau de importância. Enquanto que o segundo foi significativo de 

acordo com a “experiência profissional e “escalão etário” demonstrando que 

uma idade e experiência profissional inferiores conferem menor grau de 

importância a este princípio (ver discussão dos dados obtidos, capítulo III). 
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A autora propôs-se criar um instrumento que permitisse avaliar a opinião do seu 

grupo profissional e que, eventualmente, representasse uma ajuda na reavaliação 

obrigatória e constante inerente a um C.D. em prática. Desta forma, a tentativa de 

incluir os profissionais nestes passos que constroem a deontologia profissional passou a 

ser mais do que isso e existe agora, no mínimo, um ponto de partida na forma de 

questionário.  

 

Um questionário não passa de um instrumento débil no que toca a determinar 

verdadeiros sentimentos. Contudo, é uma ferramenta essencial para atingir um grupo 

vasto. Após todos os factores supramencionados, jamais se poderia imaginar criar algo 

que não incluísse os colegas de profissão. Acredita-se que a ética profissional é um 

ambiente de actividade conjunta e partilhada no qual, por vezes, temos dificuldades em 

deambular. Encontramos colegas com quem conversamos e discutimos, mas formalizar 

as opiniões é algo que raramente acontece. Encontra-se neste estudo uma profissão 

coesa, aparentemente informada, satisfeita com o seu C.D. e consciente dos desafios 

éticos que lhe são inerentes. Seria uma perda notória para a TpF continuar a 

negligenciar este tipo de dados, nomeadamente quando se refere a um grupo de 

duzentos e quarenta e seis profissionais no activo. Os TF revelaram que se sentem 

envolvidos e se identificam com o seu C.D., afirmando, assim, a sua validade actual, 

sendo ainda capazes de organizar princípios bioéticos e reflectir sobre os mesmos. Os 

dados obtidos foram positivos e demonstram uma dinâmica possível para a avaliação de 

um C.D. (e a sua posterior reformulação) e revelam ainda uma profissão integrada na 

dinâmica da ética actual e nas referências internacionais a este nível. 

 

Independentemente do seu grau de complexidade, é da ética que emergem 

aspectos de extrema relevância para qualquer profissão. A noção de dever associada à 

de responsabilidade encontra-se subjacente à construção de inúmeros Códigos 

Deontológicos. Esta formalização enfatiza o papel do agente (leia-se profissional da 

saúde e/ou da educação) em todo o processo de procura do bem-estar de um dos 

envolvidos, geralmente, daquele que se encontra mais vulnerável pela sua condição de 

portador de uma incapacidade. Para além deste factor, um C.D. é considerado como um 

mínimo ético de actuação, isto é, uma base universal que todos poderão partilhar e que 

os poderá assistir na resolução de dilemas profissionais comuns. 
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A nossa missão terá que estar bem definida desde o início. As questões: “O que 

é ser Terapeuta da Fala? Qual o nosso objectivo profissional? O que nos distingue dos 

outros? Quem assistimos no decorrer da nossa intervenção? O que nos aproxima dos 

outros? Quem são os outros?” têm que estar respondidas quando um estudante 

candidato a TF finaliza o seu curso superior. Este questiona-se, responde a algumas 

questões, reflecte eticamente sobre o que é e sobre o que irá realizar ao longo do seu 

futuro profissional. E aqui reside, provavelmente, a “saúde da ética” e o berço da 

deontologia profissional. Para Hans Jonas (1994) há que partilhar princípios universais 

que ultrapassam o interesse pessoal do homem e que tentam desesperadamente não 

relativizar os valores. A educação passa a ser uma responsabilidade de todos emergindo 

como um desígnio colectivo. Na educação para a responsabilidade e para a auto-             

-reflexão, avaliação e, acima de tudo, na reflexão de um futuro profissional enquanto 

peão num jogo demasiado complexo para ser jogado de forma isolada. E, embora a 

metáfora seja em si simples, todo o processo não o é. Para Milaret:  

 

“A educação é um processo essencialmente social que se inscreve 

num tempo determinado no seio de uma dada sociedade e constantemente 

orientada por um sistema de finalidades na ausência das quais é impossível 

falar de educação.” (apud Fernandes, 2001, pg. 21).  

 

Educar é agir perante a vulnerabilidade do mundo e dos seres que o ocupam. E, 

aqui, questionamo-nos acerca da motivação, isto é, como motivar um aluno se 

dificilmente conseguimos criar estratégias de auto-motivação enquanto profissionais? E 

será que estamos preparados para tal? Aqui reside uma problemática essencial da ética 

profissional. Bastará uma disciplina num curriculum académico? Deixa-se em aberto a 

pergunta.  

 

Será assim tão complexo aprender com o que o passado nos traz de benéfico e, 

neste caso, porque não recorrer a outras áreas que não as que fundamentam a nossa 

formação de base e ser capaz de construir um caminho adaptado à nossa necessidade e 

realidade? Compreender como construir um C.D., aplicá-lo e fazê-lo funcionar, é uma 

tarefa árdua que requer uma sabedoria multidisciplinar, centrada na obtenção de 

sucesso.  
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Definir bem as nossas possibilidades e resignarmo-nos com as limitações é 

essencial para actuar dentro do máximo de beneficência, autonomia e da justiça. 

Conhecer as tendências que caracterizam a nossa intervenção, definir o que nos 

preocupa e causa tremor interno e aplicá-lo numa formalização que nos ajude 

globalmente e nos casos específicos não deixa de ser um requisito ético. Foi esta a 

necessidade sentida pela autora desta dissertação e agora apenas se poderá esperar que 

este trabalho sirva de impulso para novos estudos e que com eles cresça a vontade de 

evoluir em TpF com ética, ética esta sentida e reflectida e não apenas teórica. Assim, 

seria ainda necessário conhecer a opinião deste grupo de profissionais relativamente a 

outras matérias, tais como: quais os maiores dilemas éticos sentidos; relação entre 

currículos académicos e capacidade de resolução de dilemas no dia-a-dia; sugestões 

pessoais e individuais para uma revisão do C.D. actualmente adoptado, entre outras. 

 

Embora se sinta que muito ainda há por concretizar na TpF no âmbito da ética, 

considerou-se que este trabalho permitiu no mínimo, comprovar que a profissão se 

encontra interessada e motivada para a evolução conjunta. Acredita-se ainda que se 

criou um instrumento eficaz e válido que poderá ajudar na procura de novas soluções. 

Contudo, e dentro desta perspectiva, finaliza-se com apenas uma pergunta: para além de 

todos os instrumentos e as novas soluções obtidas, estaremos nos dias de hoje 

preparados e dispostos a ouvir e aceitar a opinião do grupo no qual nos incluímos, e 

actuar de acordo com a mesma? 

 

 

 

 


