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INTRODUÇÃO 

 

 

«Ética»!  

  

Eis um conceito muitas vezes proferido, utilizado, dialogado, discutido e até 

oracionado pelos mais diversos indivíduos, personalidades ou peritos. Porém, a ética é 

tudo menos um conceito vulgar a utilizar inadvertidamente dependendo das 

necessidades individuais do momento ou até como forma de embelezar um qualquer 

discurso. Muitas vezes e à medida que o conhecimento da autora desta dissertação 

evoluía, surgiram dúvidas sobre o que seria a ética e se esta teria realmente uma 

dimensão prática e aplicável à sua realidade, enquanto pessoa e enquanto aluna de 

mestrado, mas principalmente enquanto profissional da saúde/educação.  

 

Ao longo da investigação pessoal da autora foram-se encontrando inúmeras 

definições que se passará a enunciar mais tarde de forma a ser possível também mais 

tarde comentar. Contudo, depois de prestar a devida reflexão sobre estas definições, 

concluiu-se que a ética corresponderia ao agir de acordo com o melhor para todos os 

envolvidos, actuar tentando causar o menor dano e lutar pelo melhor dentro das 

limitações e das especificidades que determinam uma situação problemática. Ética é 

essencialmente ser capaz ir para além do próprio ser, reflectir sobre isso e agir em 

conformidade com essa reflexão. E aqui entende-se que este conceito é tão mais prático 

quanto mais nos realizamos enquanto os seres humanos sociais que somos. As nossas 

dualidades e os nossos conflitos para com os outros e para com o mundo em todas as 

suas dimensões, obrigam à evolução ética enquanto estratégia de sobrevivência. Se não 

existir a verdadeira preocupação perante aquilo que é veiculado como o melhor para 

todos e tudo o que nos rodeia, como sobreviveremos enquanto grupo pertencente a um 

contexto social e terrestre? Foi ainda neste tumulto interno que se tentou descobrir as 

diferenças entre ética, moral, valores, princípios e regras deontológicas. Por momentos, 

considerou-se que seriam equivalentes, proporcionais… mas não!  

 

Para Ricouer ([1990] apud Taille, 2006), ética e moral poderão variar no sentido 

em que ocorrem, sendo que a moral se remete para o fenómeno social e a ética para o de 

estudo/reflexão sobre a primeira. Toda a organização social terá uma moral 
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caracterizada por regras de conduta, proibições e ideias do que é considerado 

correcto/incorrecto, estipuladas pelo grupo de convenções sociais em que nós, humanos, 

nos inserimos e ao que chamamos de moral. Contudo, pode-se tentar encontrar motivos 

e sistemas distintos de justificação e de reflexão sobre esta matéria, associá-los às 

condições sociais que os provocam/caracterizam e denominar este processo de ética. 

Taille acrescenta que é então possível “…viver uma moral sem nunca ter--se dado ao 

trabalho de uma reflexão ética.” (2006, pg.26).  

 

Será ainda de referir a natureza pública da ética, ao contrário da natureza privada 

da moral, que envolve papeis mais privados e até mais emocionais, como por exemplo, 

o papel de bom pai, entre outros. A ética assume muitas vezes, o papel de reguladora 

entre profissões e outras áreas de relevante interesse social, tal como a política, 

realçando assim o seu carácter reflexivo/intelectual não só sobre as regras de conduta 

moral, como também sobre as especificidades que determinada situação impõe. 

Etxeberria acrescenta que a moral é:  

 

“…constituída por um conjunto de valores, normas e instituições 

morais existentes em determinada sociedade e merecedoras do 

reconhecimento geral que vincula os seus membros a ideais compartilhados, 

obrigações e proibições. (…) actua muitas vezes ao nível do inconsciente 

principalmente na resolução de conflitos. Refere-se ao que é «bom» 

considerado como obrigatório.” (2002, pg.23). 

 

Em suma, a ética corresponderia ao nível do pensamento ou filosofia que tem 

como objectivo a reflexão sobre a moral, sendo o seu momento um de reflexão e de 

racionalidade. Então pretende, em última análise, responder às seguintes questões: em 

que consiste a moral; quais os bens supremos e regras ou imperativos e quais os 

argumentos que fundamentam as ditas propostas éticas? Daqui sugere-se uma 

orientação imediata para as acções – move-se em direcção a uma vida plena (leia-se 

vida boa1), sob o signo das acções boas, resultando num ambiente de projecto. Desta 

forma, referencia um conjunto de normas e regras que se caracterizam por barreiras e 

balizas, mas sempre em exercício da liberdade e da universalidade. Assim, torna-se num 

saber da praxis/acção correcta e direccionado para esta, não devendo ser puramente 

                                                 
1 Vida Boa – referido por muitos autores como o objectivo final da ética, a vida boa corresponde ao ideal 
de vida sendo que este conceito concretiza o de felicidade verdadeira (Taille, 2006). 
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teórico. Estimula e orienta, mas não decide! Não é portanto um saber carente de 

consequências, mas antes um momento educativo que tem como carácter a orientação 

para o bem. Revela-se através de modelos exemplares, da co-educação e da auto-               

-educação podendo ser vivida experimentalmente de diversas formas. É um saber 

argumentativo-interpretativo2 que recai sobre o discurso do “…podia ser de outra 

forma…”, sendo flexível perante o saber científico, apontando respostas justificadas e 

direccionadas para o que “…deve ser…” (Etxeberria, 2002). 

 

Dos conceitos supramencionados, podemos encontrar parâmetros de igualdade 

com a definição de ethos. Esta reveste-se de importância relativa na reflexão sobre o 

que caracteriza o campo da ética profissional e do poder que cada indivíduo enquanto 

agente ético (isolado ou membro de determinada Associação/Ordem profissional) 

exerce nas tomadas de decisão e na evolução/mudança do seu grupo. Lastória 

acrescenta: 

 

“A palavra ethos significava para os gregos antigos a morada do 

homem, isto é, a natureza, uma vez processada mediante a actividade 

humana sob a forma de cultura, faz com que a regularidade própria aos 

fenómenos naturais seja transposta para a dimensão dos costumes de uma 

determinada sociedade. Em lugar da ordenação observável no ciclo natural 

das coisas (…), a cultura promove a sua própria ordenação ao estabelecer 

normas e regras de conduta que devem ser observadas por cada um de seus 

membros. Sendo assim, os gregos compreendiam que o homem habita o 

ethos enquanto a expressão normativa da sua própria natureza. Embora 

constitua uma criação humana, tal expressão normativa pode ser 

simplesmente observada, como no caso das acções por hábito, ou reflectida a 

partir de um distanciamento consciente. Nesse caso, aprofundamos o terreno 

da ética enquanto discurso racional sobre o ethos.” (2001). 

 

                                                 
2 Discurso argumentativo-interpretativo – conceito utilizado por Etxeberria, mas claramente baseado na 
teoria de K. O. Apel e J. Habermas cujo fundamento se estrutura sobre a concepção de que uma ética 
baseada na comunicação aberta entre agentes e na discussão partilhada irá, após reflexão conjunta sobre 
as premissas envolvidas, provocar o conhecimento ético. Embora nesta dissertação não se pretenda expôr 
exaustivamente esta teoria, na realidade convém esclarecê-la. Para estes autores, a busca do consenso 
entre preposições, verdadeiras e sérias quer no sentido linguístico, quer na intenção semântica e 
pragmática, irá desencadear a acção que conduzirá à verdadeira reflexão e normas éticas que serão 
reconhecidas como válidas por todos os intervenientes (considerados iguais entre si) (Habermas, 2002; 
Gonçalves, 1999).  
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O ethos individual corresponde ao carácter distintivo, às crenças ou à natureza 

moral de um indivíduo, grupo ou instituição e é influenciado pelo ethos colectivo, 

variando o seu grau de liberdade segundo a cultura em causa e sendo um ponto de 

segurança criado pela convivência. No ethos colectivo congrega-se a perspectiva moral 

com a religiosa, jurídica e política, tendo todas uma carga normativa nas propostas e nas 

suas concretizações institucionais (Etxeberria, 2002).  

 

Outro conceito relevante definido por Taille e que nos poderá assistir na 

compreensão desta matéria é o da personalidade ética: 

 

“…podemos dizer que, enquanto o despertar do senso moral, 

elementos intelectuais e afectivos da moral permanecem isolados entre si e 

ainda superficiais em relação à organização psíquica da criança, na 

sequência do desenvolvimento da moralidade, esses elementos sofrerão uma 

coordenação entre si, coordenação essa decorrente de sua integração à 

personalidade.” (2006, pg.133).  

 

Este autor, relembra assim o papel activo e independente do agente ético, no 

sentido em que este não obedece apenas a leis morais, mas como também reflecte sobre 

elas e escolhe a partir das mesmas exercendo assim a sua liberdade.  

 

Sendo que a ética poderá ser observada como o “…estudo da moral e das 

escolhas morais específicas…”, compreendemos que esta deverá encontrar-se em nós 

desde o nosso nascimento e desde que iniciamos o nosso percurso como seres sociais e 

ambientais. Esta cresce no indivíduo dentro de uma multiplicidade de relações que 

acompanham as suas decisões até ao final da vida. Entre estas podemos então encontrar 

as normas sociais, as figuras de autoridade, a orientação religiosa, a cultura tradicional 

e a cultura contemporânea populares, sendo que é dentro destes esquemas sociais que 

desenvolvemos uma capacidade de pensamento independente e adaptado às nossas 

especificidades intrínsecas e individuais, construindo então uma personalidade ética 

(Kornblau e Starling, 2000). 

 

Ao aprofundar estas questões descobriu-se que o conhecimento nos conduz ao 

crescimento e que em simultâneo, nos revela aquelas que serão as nossas paixões e 

interesses, tendo demonstrado à autora que a sua investigação deveria percorrer os 
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caminhos da vertente ética profissional/deontológica. A diferenciação entre conceitos 

permitiu entender até que ponto tudo o supra mencionado se poderá tornar altamente 

aplicável ao dia-a-dia humano, social e profissional. Assim, a proposta para esta 

dissertação consistiu em elaborar uma reflexão que pretendia ser extremamente pessoal 

e que como tal, revelasse os pensamentos relativos a todas as aprendizagens teóricas e 

práticas que um mestrado, um livro, um acontecimento profissional ou até um momento 

pessoal proporcionam ao nível ético. 

 

Ao longo do tempo as profissões têm vindo a tornar-se cada vez mais 

especializadas no que toca ao seu campo de actuação. Estabelecem-se limites de 

intervenção, criam-se novas áreas de intervenção e em suma, as evoluções nas mais 

diversas áreas seguem um percurso semelhante no que diz respeito à emergência de 

novos desafios e dilemas.  

 

Um dilema surge quando a balança entre o “deverá ser” e o “poderá ser” entra 

em desequilíbrio e afecta a capacidade de tomada de decisão, sendo que a escolha entre 

duas possíveis alternativas se tornam complexas e pouco satisfatórias. Para Erde:  

 

“Os profissionais (…) enfrentam dilemas éticos quando no decurso 

da sua prática competente observam grave perigo ou benefícios em jogo, 

independentemente do curso de acção que eles escolham.” ([1998] apud 

Kornblau e Starling, 2000, pg.5). 

 

Um dilema é observado sob diferentes pontos de vista e depende da inter-relação 

entre a perspectiva pessoal, a social e a organizacional. Todas estas influenciam 

directamente, embora não obrigatoriamente de forma igual, o pensamento e o acto de 

reflexão de um indivíduo enquanto membro de uma comunidade3, seja esta profissional 

ou de outro género. Contudo, este conceito de dilema/conflito, tal como já foi 

mencionado, não ocorre de forma espontânea e descontextualizada. O homem, a 

sociedade e até o meio ambiente sofrem mudanças de tal forma contínuas e rápidas 

(nomeadamente nas áreas da saúde e da educação) que os profissionais de hoje em dia 

se deparam com uma amostra multifacetada de desafios adicionais. Entre teorias e 
                                                 
3 Comunidade – “…a constituição de uma comunidade baseia-se numa relação social baseada na 
solidariedade de carácter afectivo/emocional ou tradicional entre aqueles que nela se encontram 
envolvidos, distinguindo-a efectivamente do conceito de sociedade que se encontraria relacionado com 
uma relação social baseada num ajustamento de interesses comuns.” (Weber, 2005, pg.66).  
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princípios reguladores ou que no mínimo, tentam ser pedagógicos, desafia-se o 

profissional de hoje a actuar “no melhor interesse de quem serve” a partir de 

determinadas premissas que estabelecem entre si uma relação de influência e 

consequência. Observe-se o seguinte diagrama:  

 

DIAGRAMA Nº1: INTERLIGAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES PÓLOS QUE INFLUENCIAM A 

ACTUAÇÃO DO PROFISSIONAL (adaptado de Kornblau e Starling, 2000) 

 

As mudanças têm sido imensas ao longo do tempo e afectam, assim como 

retratam os grandes pólos da existência social dos indivíduos e das profissões. A visão 

da ética modifica-se (a teoria ética começa a aplicar-se à prática) e o seu estudo torna-se 

um objectivo de desenvolvimento profissional e até pessoal, na tentativa de adaptação à 

mudança e às problemáticas que esta acarreta. A questão que muitas vezes se levanta de 

“Porquê estudar ética?” deixa de fazer sentido. Para Kornblau e Starling: 

 

“Nas nossas vidas pessoais, encontramos problemas morais perante 

os quais teremos que responder ao tomar escolhas morais específicas. A 

escolha moral específica que alguém faz irá sem dúvida, variar de indivíduo 

para indivíduo baseada num número imenso de factores, (…) entre os 

factores religiosos e influências culturais até ao conjunto de valores pessoais 

de cada um.” (2000, pg.4). 

 

Sem um estudo ético e uma crescente educação ética e profundamente enraizada 

nos mais diversos profissionais, dificilmente poderemos responder às mudanças que se 

apresentam no exercício da profissão. Encontramos mudanças de valores sociais e 

políticos que obrigam à reconstrução do pensamento e da forma de agir perante aqueles 

que servimos profissionalmente. O maior valor conferido à autonomia do utente, a 
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ênfase colocada na dignidade humana para além das suas limitações (o embrião/feto, a 

pessoa portadora de deficiência/incapacidade4, …), a importância conferida à 

confidencialidade/privacidade de dados, ou por outro lado, a materialização do 

indivíduo e a sua consequente descaracterização, o crescente materialismo, a noção 

aumentada de posse e o crescente interesse pelas questões monetárias influenciam 

drasticamente o profissional de hoje. Assim como, a crescente desconfiança e descrença 

perante o Governo e instituições governamentais, conduzem à mudança também 

daquele que acede aos serviços dos profissionais que exercem na área da saúde e/ou 

educação. Não esquecendo que as rápidas alterações a nível da regulamentação e das 

leis por parte governamental conduz à difícil adaptação por parte de quem serve a 

população. A indefinição de carreiras, as reestruturações prolongadas e indefinidas das 

mesmas, a ausência de autonomia e de definição profissional, criam a sensação de 

insegurança e descrença perante o futuro, a entidade empregadora, o Estado e a 

sociedade em geral.   

 

Por outro lado, também a crescente diversidade cultural dos envolvidos num 

processo, traz dilemas acrescidos. Se anteriormente a nossa intervenção se direccionava 

para indivíduos com background semelhante, neste momento encontramos uma 

multiplicidade cultural (onde se inclui religião, origem étnica, background sócio-            

-económico, a presença de determinada patologia ou incapacidade, entre outros) e de 

valores que implicam uma adaptação para a qual nem sempre nos encontramos 

preparados quer em flexibilidade, quer em aceitação. Os avanços tecnológicos, os 

recursos limitados (que limitam o acesso a material, mas que também redefinem a forma 

como é realizado o acesso aos serviços fornecidos e durante quanto tempo estes são 

conduzidos) e a nova era da informação (utentes mais informados, registos 

                                                 
4 A Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens apresentada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1980 definia os seguintes conceitos de base (opta-se pela 
utilização dos termos em inglês de forma a eliminar potenciais discordâncias de tradução): Impairment 
(deficiência) - qualquer perda ou anormalidade psicológica, fisiológica ou anatómica na estrutura ou 
função, referindo-se assim ao nível do órgão ou função sistémica; Disability - qualquer restrição ou 
ausência de capacidade em realizar uma actividade dentro do alcance de um ser humano, refere-se ao 
nível do desempenho funcional ou actividade e limitação que daí poderá decorrer e Handicap - 
desvantagem para determinado indivíduo resultante de um Impairment ou de uma Disability que limita ou 
impede a concretização de um papel social considerado normal para aquele indivíduo (OMS, 1980). Esta 
classificação foi substituída pela de 2001 - Classification of Functioning, Disability and Health que 
elimina os conceitos supramencionados e os substitui por: Impairment (incapacidade); Activity e 
Participation (estes conceitos serão posteriormente aprofundados ao longo desta dissertação). Pelo que a 
partir deste ponto se opta por utilizar unicamente o termo “pessoa portadora de incapacidade” e não o de 
“pessoa portadora de deficiência”, que embora ainda em prática corrente em alguns contextos, já não se 
encontra incluído na classificação mais recente.  
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informatizados que conduzem a maiores problemas de confidencialidade, entre outros) 

caracterizam os futuros desafios das profissões actuais que actuam na saúde e na 

educação.  

 

As evoluções científico-tecnológicas têm permitido ao ser humano um 

crescimento gradual, com maior profundidade sobre as matérias humanas, levantando 

contudo inúmeros conflitos. Conflitos estes, que ao acompanhar a evolução da 

tecnologia, nem sempre acompanham a evolução racional e relacional do indivíduo. A 

necessidade de desenvolvimento profissional constante, de actuar de acordo com as 

evidências sérias e comprovadas, de respeitar a dignidade dos envolvidos num processo, 

ainda que tal imponha limites à tecnologia, a preocupação para além do homem, indo de 

encontro ao ambiente que nos suporta, são questões que afectam todos os profissionais e 

que nem sempre são tidas em consideração.  

 

A resolução de dilemas que advêm destas alterações sociais e profissionais, 

ambientais e humanas, requerem muitas vezes um substrato de pensamento que guie a 

nossa educação e posterior actuação – um substrato ético. 

 

Qualquer profissional, nomeadamente o da saúde e da educação, depara-se com 

uma necessidade extrema de desenvolvimento profissional. Neste, cresce por inerência, 

uma necessidade em reflectir, em actuar, em conseguir mais, fazer mais e da forma mais 

adequada possível. Contudo, o conceito de “mais adequado” levanta a confusão global. 

O que é mais adequado? Será o mais correcto? Mas não será o mais correcto para uns, o 

menos correcto para outros? Nasce, principalmente nas profissões da saúde/educação, a 

crescente necessidade em educar profissionais que antes de actuar, reflictam sobre as 

consequências da sua actuação, quer numa dimensão técnica, quer numa dimensão 

humana. A organização interna de cada profissão começa aqui a ganhar proporções 

maiores e cada uma delas tenta através dos seus conhecimentos e das suas 

especificidades, criar regras que permitam modelar, através da reflexão a perspectiva 

teórica e prática que se encontra na base dos seus profissionais. O grupo profissional 

ganha dimensão, estabelece limites, assume características próprias que lhe traz com 

isso a procura da sua identidade e de coesão. Nasce neste ponto a essência de um 

Código Deontológico, a natureza da ética profissional que norteia a vida de qualquer 

profissão.  
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Contudo, uma dissertação não é só uma revisão bibliográfica e uma opinião 

pessoal sobre esta. O objectivo tornou-se necessariamente mais amplo e decidiu-se 

incluir os colegas de profissão que partilham todas as dúvidas, necessidades e vontades 

profissionais. Optou-se então por criar um instrumento que ainda que muito formal e 

como tal, limitativo e artificial, proporcionou conhecer melhor o grupo no qual a autora 

se inclui e as suas opiniões acerca da matéria em questão. Permitiu ainda um contacto 

mais próximo com estes elementos, trazendo novas ideias, comentários e dando-nos 

oportunidade de conversar sobre algo que nunca fez parte de conversas anteriores, pelo 

menos a um nível denso de auto e hetero-reflexão. Apresenta-se assim, um trabalho em 

parte teórico, mas essencialmente prático e pessoal, feito à medida das pretensões e 

necessidades de crescimento profissional/pessoal no seio de uma profissão específica.  

 

Em suma, este trabalho teve como objectivo reflectir, juntamente com os 

profissionais de uma área específica – a Terapêutica da Fala (TpF) –, acerca de um 

ponto específico da ética profissional – o Código Deontológico (C.D.) – no que diz 

respeito à sua essência, ao seu conteúdo e à sua importância na vida profissional de cada 

um. Para tal, construiu-se um questionário composto por duas áreas – uma remetida ao 

C.D. propriamente dito e uma outra que se dirige para os princípios major da bioética 

mais referidos nos documentos elaborados por e para este grupo. Este instrumento 

submeteu-se a uma fase de validação, sendo apenas aplicado à posteriori e o seu 

objectivo seria determinar como os Terapeutas da Fala (TF) observam o seu Código, 

como se identificam e como se envolvem com o mesmo, assim como, priorizam os 

princípios éticos supramencionados. Esta corresponderá à componente prática desta 

dissertação, sendo que será alvo de reflexão ao longo deste trabalho, tentando-se 

racionalizar e concluir acerca dos objectivos e hipóteses colocados inicialmente. 


