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I. ÉTICA, DEONTOLOGIA PROFISSIONAL 

E TERAPÊUTICA DA FALA 

 

 

A) AS TEORIAS ÉTICAS 

 

Muitas são as teorias éticas referidas na mais diferente bibliografia. Resumir 

algumas delas irá providenciar uma maior relação, ao longo deste trabalho, com os 

pressupostos que o orientam. Passa-se a abordar as correntes que se consideram mais 

pertinentes sem que a ordem de apresentação signifique que lhes seja conferido 

diferente grau de importância. Contudo, alguns pontos de cada uma delas serão bastante 

mais explorados do que outros, nomeadamente a teoria deontológica, já que é nesta que 

encontramos um grande fundamento para a ética profissional. Acredita-se que ao 

explorar nesta fase, estas diferentes correntes será mais fácil justificar a reflexão teórica 

e o trabalho de campo inerente a esta dissertação. Assim, propõe-se a descrição, de 

forma sucinta, dos seguintes temas: 1) Ética das Virtudes/Carácter; 2) Ética 

Deontológica; 3) Ética Consequencialista/Utilitarismo; 4) Ética da Responsabilidade; 5) 

Ética do Cuidado; 6) Ética da Justiça (Justiça Distributiva) e 7) Ética 

Principiológica/dos Mínimos.  

 

 

1) ÉTICA DAS VIRTUDES/CARÁCTER  

 

Teoria baseada essencialmente, na visão de Aristóteles que a enquadrava no 

clima social e político da época. Relaciona-se com o conjunto de características ou 

virtudes que um indivíduo deverá possuir/demonstrar para que o seu comportamento 

seja considerado ético. O indivíduo determina a sua linha de acção de acordo com aquilo 

que é esperado dele e do seu estatuto perante determinado conflito, este indivíduo irá 

escolher o caminho que lhe possibilite o maior número de características consideradas 

morais pela sociedade. Assim, a acção5 baseia-se basicamente, naquilo que o agente 

observa como honroso e/ou virtuoso. A questão central é: “Como devo viver?” e a 

                                                 
5 Acção – “…por «acção» deve entender-se um comportamento humano (quer consista num fazer externo 
ou interno, quer num omitir ou permitir), sempre que o agente ou os agentes lhe associem um sentido 
objectivo.” (Weber, 2005, pg.21). 
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resposta encontra-se no desenvolvimento contínuo de virtudes baseado na experiência e 

que proporciona, a longo prazo, a prosperidade. A prosperidade é aqui considerada um 

sinónimo de felicidade, o objectivo último de qualquer agente moral e ético. A virtude 

corresponderia a um “… padrão de comportamento ou sentimento: uma tendência para 

agir de certa maneira e desejo de sentir certas coisas em certas situações. (…) implica 

um juízo inteligente sobre a resposta apropriada à situação em que nos encontramos.” 

(Boto, 2000). Nesta pequena definição encontramos praticamente todos os conceitos 

relevantes que servem de base a esta teoria (Boto, 2000; Warburton, 1998): 

 

− Virtude – conceito que abraça a prática no sentido de que se desenvolve com 

a experiência de cada um e pela observação (imitação) de outros mais 

“virtuosos” e/ou experientes. É considerada uma “disposição de carácter” e 

requer raciocínio, julgamento, ponderação, entre outras características, 

correspondendo a “… uma razão recta relativa às questões de conduta…” 

desenvolvida pelo hábito de praticar o comportamento considerado 

adequado. A virtude estaria presente como predisposição no ser humano e 

seria cumprida à medida que o homem cumpriria a sua trajectória de vida. 

− Justo Meio – tendência considerada mais prudente e sábia que exige 

consciência e discernimento para além de uma predisposição para a 

moderação. 

− Discernimento – competência que requer cálculo e deliberação e que se 

encontra presente em todos os comportamentos virtuosos que surgem perante 

situações que poderão ser variáveis e independentes de princípios estáticos. 

Para Aristóteles (s.d.), o discernimento depende de características intrínsecas 

que dotam as pessoas do poder para saber distinguir entre o que é melhor 

para si mesmas e para os outros. Contudo, tal é algo desenvolvido ao longo 

da vida e através da experiência pessoal de cada um, referindo-se não só aos 

casos universais, mas também às questões particulares que vão moldando a 

forma de reflectir do indivíduo. 

− Equidade – os julgamentos bons são aqueles considerados como equitativos. 

Ao referir o discernimento como uma competência da idade adulta confere-    

-se automaticamente a este a noção de equidade também, sendo que esta é 

comum entre as “pessoas boas na sua conduta nas relações com outras 
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pessoas”. 

− Amizade – conceito relacionado com as questões da afeição, da emoção e da 

convivência, segundo Aristóteles: “… as pessoas amáveis convivem com as 

demais da maneira certa, mas é com vista ao que é honroso e conveniente 

que elas visam a não causar desgostos ou a contribuir para o prazer.” ([s.d.] 

Warburton, 1998, p. 85).  

 

As críticas a esta teoria relacionam-se essencialmente com: ser difícil traçar os 

padrões de comportamento, de desejo e de sentimento que são tidos como virtude; as 

listas de virtudes propostas pelos autores que as defendem podem constituir nada mais do 

que a sua visão pessoal sobre o seu (pré)conceito de virtude e não existir comprovativo 

da existência de uma natureza humana/predisposição natural para desenvolver padrões 

considerados como adequados (Warburton, 1998). 

 

 

2) ÉTICA DEONTOLÓGICA 

 

Quando nos referimos a ética profissional, denota-se a clara influência das 

teorias éticas de carácter deontológico e cuja expressão máxima se revelou em Kant e na 

sua filosofia direccionada para o conceito de dever aplicado à realidade do ser humano 

enquanto ser racional, livre e igual entre os demais. Independentemente de existirem 

possíveis lacunas e pontos questionáveis na fundamentação Kantiana, é inegável a sua 

poderosa influência sobre todas as questões relacionadas com a formalização do 

pensamento ético. Ao formalizar, “… Kant transforma a ética numa ciência prática, 

direccionada para a resolução efectiva de dilemas, problemáticas e questões humanas.” 

([1785] Quintela, 1995, pg.10). Esta teoria foca o tipo de acção e a conduta adoptada 

mais do que as suas consequências. Kant estabelece que uma conduta ética se baseia em 

princípios orientadores e regras morais de valor superior cujo seguimento é uma 

obrigatoriedade e um dever perante o qual o indivíduo apenas responde naturalmente, 

usando-o para resolver os seus dilemas éticos.  

 

A clara influência de Rosseau sobre Kant observa-se num dos fundamentos 

essenciais para compreender a ética deontológica e todos os aspectos que dela brotam. A 
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natureza (oculta) humana, observada por Rosseau, permite em Kant encontrar na 

consciência moral o seu carácter autónomo e primitivo, distinguindo-a e separando-a das 

questões do preconceito que anteriormente a esta se aplicavam. Para estes autores, a 

consciência que se eleva sobre determinado acto é livre de manipulações sendo na sua 

essência, algo capaz de transcender a realidade existente. Assim, encontra-se uma ética 

formal não dirigida para o objecto ou para as leis imediatas que regem a acção específica 

sobre estes, mas antes para “leis que se direccionem «apenas para a máxima das acções»” 

(Quintela, 1995, pg.10). Acrescentando ainda, a clara separação entre o que é um fim e o 

que é um meio formal que cumpre determinado objectivo. Nasce em Kant, o 

“…levantamento crítico das condições universais de possibilidade do conhecimento em 

geral, também no horizonte do questionamento acerca do dever-se, sobre a pergunta…” 

essencialmente, prática e humana de “… «O que devo fazer?»” nascendo assim o 

imperativo categórico6 (Quintela, 1995, pg.10): 

 

“Age apenas segundo aquela máxima que possas ao mesmo tempo desejar 

que se torne lei universal.” (Kant, [1785] apud Quintela, 1995, pg.59). 

 

Acrescentando a este um outro que corresponderia a: 

 

“Age de tal maneira que uses a humanidade, na tua pessoa ou na pessoa de 

outrem, sempre e simultaneamente como um fim e nunca simplesmente como 

um meio” (Kant, [1785] apud Quintela 1995, pg.66). 

 

O impacto de ambos os imperativos é forte em todas as profissões e os C.D. que 

as regem. A noção de dever e de acção inerente ao mesmo encontra-se presente, passo a 

passo, em qualquer parâmetro que caracteriza a ética profissional de determinado grupo. 

Os conceitos mencionados apenas terão lógica se assumirmos que cada indivíduo é um 

agente livre e racional capaz de tomar decisões reflectidas e propulsionadas para o bem, 

sendo que o bem é o resultado de uma acção originada numa vontade autónoma que se 

determina e se identifica com a lei que reflecte a máxima das acções. O impacto destes 

pressupostos é aqui de grande relevância. Embora se denotem outras influências que 

mais tarde irão ser referidas, a ética profissional baseia-se na sua expressão mais pura 

                                                 
6 Imperativo Categórico – “...declara a acção subjectivamente necessária em si mesma, sem relação a um 
qualquer objectivo, isto é, sem qualquer outro fim...” (Quintela, 1995, pg.14). 
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numa visão Kantiana. Cabral (s.d.) define deontologia como o “…conjunto de deveres 

exigidos aos profissionais, uma ética de obrigações para consigo próprio e para com a 

comunidade, (…) todas as profissões implicam uma ética, pois todas se relacionam 

directa ou indirectamente com os outros seres humanos.”, exaltando mais uma vez a 

questão do dever. Mas como transmitir tais noções? Não serão elas expressão de 

cidadania e solidariedade? Resta-nos a dimensão axiológica, os valores, já que segundo 

Kant, o homem se revela pouco dotado de capacidade de se auto-elevar na sua força 

interior e direccionar-se para uma eficácia em concreto do comportamento 

desejado/correcto. Encontram-se subjacentes a esta teoria as diversas condições 

Kantianas que caracterizam um comportamento como ético em toda a sua teoria: ser 

considerado universal; respeitar cada ser como um indivíduo racional, livre e aceite pelo 

todo de forma a que, caso se invertessem os papeis, as partes continuariam de acordo 

(Mercier, 2003). Não existe interesse em medir consequências ou actuar de acordo com 

estas, mas antes em agir de forma intencionalmente dirigida para o bem, seguindo 

normas universais ou actuando de acordo com o considerado correcto ou universalmente 

aplicável. A maioria dos C.D. reflectem exactamente este aspecto, ou seja, não existem 

formas de medir consequências, sendo apenas possível propôr linhas orientadoras 

motivadas para o bem dos envolvidos no acto profissional, considerando este último 

como universalmente correcto.  

 

Embora desde já se deva reconhecer a devida importância desta teoria sobre a 

performance e a reflexão ética das profissões, esta revela-se insuficiente para a resolução 

de diversas questões mais específicas que muitas vezes são as que caracterizam as 

problemáticas sentidas pelos profissionais no seu dia-a-dia profissional. Na realidade, um 

bem considerado universalmente correcto é na prática um conceito de complexa 

aplicabilidade. Os agentes éticos são tão diversos e vivem em tão diversificada natureza 

que as suas respostas e os seus sentimentos são actualmente, tão distintos quanto 

imensos.  

 

As exigências actuais ultrapassam em muito a tendência humana de agir para o 

bem e as necessidades do ser humano tornaram-se ambíguas quer em direcção, quer em 

motivação. 
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3) ÉTICA CONSEQUENCIALISTA/UTILITARISMO 

 

A Ética Utilitarista é uma vertente baseada em conceitos específicos de utilidade, 

isto é, para os autores que a defendem, nenhuma atitude ou acção ética é destituída da 

noção de consequência. Assim, o raciocino ético baseia-se, essencialmente, nas 

consequências que determinada acção trará sobre os envolvidos. Nesta teoria, 

encontramos o conceito de “o máximo para o máximo de indivíduos”, sendo que a 

melhor acção será aquela que trouxer o máximo de benefício para o máximo de pessoas 

(Galvão, 2005).  

 

Para Mill (1859), autor mais consagrado nesta visão, a procura da felicidade do 

agente, assim como a dos outros que poderão ser afectados pela sua conduta, é o 

principal objectivo. Advogando a igualdade, o padrão último da moralidade 

corresponderá à promoção imparcial da felicidade em que a utilidade é o princípio maior 

desta última. Acrescenta ainda que um indivíduo actua da melhor forma se e apenas se 

esse acto corresponder à melhor possibilidade dentro das existentes considerando 

qualquer acção abaixo deste patamar como errada (Jacobson, 2003). 

 

O Utilitarismo baseia-se em dois aspectos essenciais: o Empirismo e o 

Associacionismo. O primeiro, suporta a noção de que todo o conhecimento se baseia na 

evidência, rejeitando a existência de conhecimento à priori. O segundo conceito, 

descreve como as nossas ideias estabelecem entre si relações segundo leis gerais de 

associação que justificam o comportamento humano. Mill identifica-se claramente com 

uma metaética, isto é, baseada na análise da ética e na dedução de princípios reguladores 

através de uma base empírica.  

 

Mill (1859) define Utilitarismo como:  

 

“Eu refiro-me à teoria ética em que a conduta correcta externa e 

objectivamente, em qualquer circunstância, corresponde à conduta que tende a 

produzir o máximo possível de felicidade ao maior número de todos aqueles 

cujos interesses são afectados. (…) a felicidade que forma o princípio do 

utilitarismo acerca do que é a conduta certa, não é a felicidade do agente em si, 

mas a de todos os implicados.” (apud Jacobson, 2003, pg.8). 
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Embora existam fortes opositores a esta teoria, quer pelo expresso hedonismo7, 

quer pela aparente dificuldade de convivência com o princípio da justiça (ainda que tal 

seja claramente refutado por Mill), na realidade o Utilitarismo advoga algo que será 

dificilmente contrariado – o máximo de bem para o máximo de envolvidos.  

 

Não apresentando como objectivo explorar as (in)congruências da teoria de Mill, 

passa-se a apresentar alguns dos pressupostos que se consideram de extrema relevância. 

Este autor apresenta-se como um forte estudioso das ciências morais, mas também das 

sociais. A sua obra baseia-se em diversos princípios, entre os quais os três que se seguem 

e que se revelam em praticamente qualquer actuação ética actual: 

 

− Princípio da Igualdade – para um utilitarista a procura pela felicidade 

deverá incluir não só a sua própria felicidade, como também a daqueles 

que potencialmente poderão ver-se afectados pela sua conduta, sendo que o 

interesse de um agente não terá mais importância do que a intenção dos 

demais envolvidos. E assim sendo, o padrão último da moralidade 

corresponderá à procura imparcial da felicidade. 

− Principio da Utilidade – referido por Jacobson (2003) como axiológico e 

não moral, já que toda a felicidade é intrinsecamente boa e vivida como um 

standard de conduta para a acção boa/errada. As consequências 

corresponderão ao único padrão fundamental da ética, sendo que o nosso e 

único objectivo será maximizar o bem: 

 

  “…o acto moralmente certo (ou obrigatório) é sempre aquele que, 

avaliadas as coisas de uma forma estritamente imparcial, dará origem à melhor 

situação ou ao maior bem.” (Galvão, 2005, pg. 19).  

                                                 
7Hedonismo - conceito que defende que o bem-estar irá consistir unicamente no prazer e/ou na ausência 
da dor. O indivíduo viverá a sua vida unicamente em função de atingir a experiência que é aprazível ou 
não dolorosa. Apontam-se dois tipos de hedonismo: o total e o médio. No primeiro, acredita-se que o 
bem-estar depende unicamente da experiência que dá prazer e que esta é boa unicamente devido ao efeito 
que provoca. No hedonismo médio reconhece-se que para além do prazer directo que uma qualquer 
experiência possa provocar, existem outros valores que poderão conduzir uma vida boa ou ao bem-estar, 
tais como: o conhecimento, a virtude, a autonomia ou a amizade. Para Mill, ao contrário da visão de um 
outro utilitarista conceituado – Bentham (1749-1832) - há que ter em conta não só a quantidade de prazer 
no que diz respeito a intensidade/duração, mas também a sua qualidade. Realça ainda que os prazeres 
superiores ou os valores superiores, poderão muitas vezes superar os prazeres inferiores, admitindo assim 
uma escala de preferências. Para Mill há que distinguir o útil do agradável ou ornamental de forma a que 
o hedonismo não se aproprie de características impróprias a um ser humano digno (Galvão, 2005; 
Jacobson, 2003). 
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− Princípio da Liberdade – Mill (1871) aponta-o como: 

 

 “…o único fim para o qual os seres humanos estão autorizados a 

interferir, individual ou colectivamente, na liberdade de acção de qualquer 

individuo é a sua própria protecção.” (Galvão, 2005, pg.12).  

 

Embora levante algumas questões, já que há quem considere que em situações 

específicas a teoria parece contradizer o princípio que advoga, não deixará de ser um 

marco acentuado de claro respeito pela dignidade do ser humano e uma exaltação de um 

dos princípios mais relevantes e também mais dificilmente atingíveis no decorrer de toda 

a história da humanidade – a liberdade. Esta ainda hoje continua a ser alvo de atentados 

consecutivos e de claro desrespeito quer por nações, quer por indivíduos enquanto 

agentes isolados.  

 

Contudo, este não é um consequencialismo inócuo de standards próprios. A 

teoria reconhece a utilidade como um standard, mas recusa estabelecer formas 

específicas de a atingir e/ou aplicar (Jacobson, 2003). Para Urmson, a teoria de Mill 

assenta em dois pressupostos específicos: 

 

“Uma acção correcta/certa/boa é aquela que se encontrar de acordo 

com as regras morais também consideradas correctas, sendo que a acção será 

considerada incorrecta/má/desadequada se transgredir essas mesmas regras. 

Uma regra moral é correcta se promover o bem último que corresponde à 

felicidade geral/bem-estar geral.” ([1953] apud Galvão, 2005, pg.20). 

 

Crisp ([1997] apud Jacobson, 2003) sugere uma combinação entre uma teoria 

directa e maximizadora do correcto com uma teoria hedonista do bom, isto é, este autor 

associa a possibilidade de os actos poderem derivar de dois tipos distintos de 

pensamento: um moral crítico e um intuitivo, em que o último dependeria das 

disposições emocionais e das regras comuns de aceitação geral. Tal, implica uma ligeira 

associação ao categórico de Kant de dever máximo dependente de algo superior à 

vontade humana, algo de nível superior que afecta a nossa vontade à priori. Como já 

sugerido por Hare (1981) e Crisp (1997) mencionados por Jacobson (2003), o 

pensamento assentará no nível intuitivo e no nível crítico. Preferencialmente, o indivíduo 

irá actuar segundo o primeiro e de acordo com as intuições morais que foram sendo 
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sugeridas, isto é, experienciadas como provocadoras de bem-estar, chamando a tal 

princípios secundários da moralidade comum. O nível de pensamento crítico iria assistir 

em possíveis situações de conflito entre os deveres gerados pela moralidade comum, 

assim como iria aperfeiçoar a revisão dos princípios considerados secundários. 

Acrescentando-se ainda que o indivíduo verdadeiramente ético só o seria se realmente 

fosse educado a tal, realçando a importância para a educação na actuação ética. Com tal, 

pretende-se afirmar que na busca pela felicidade e em comunidade, a educação deverá 

ser reconduzida no sentido de provocar/motivar os mais diversos elementos à busca do 

bem-estar comum e assisti-los na construção do seu carácter moral. Para Jacobson (2003) 

esta é uma teoria virtuosa no que toca aos seus princípios pedagógicos e enfatiza a 

importância da noção de sanção8 interna e sanção externa. A primeira corresponderá ao 

dever sentido intrinsecamente pelo indivíduo, ou seja, a sua consciência. A segunda 

dependerá directamente de terceiros implicando conceitos de efeito grupal, salientando a 

importância do contexto social e do impacto da aceitação/reprovação deste perante 

determinada acção. Mill apresenta uma teoria que não negligencia o grupo, para este 

autor o bem-estar implica automaticamente o bem-estar global e a educação de todos 

nesse sentido, permitindo que todos observem o bem final, a felicidade, como um bem 

geral.  

 

Encontrando ou não pontos de difícil convergência ou aplicação nesta vertente, 

principalmente no que toca à negligência óbvia perante o papel das relações sociais, 

dificilmente se consegue também negligenciar os seus pressupostos. Ainda que tente ser 

claramente oposta aos deontologistas, poder-se-á encontrar pontos em comum, 

principalmente no que toca às questões essenciais. Considera-se que trazer à luz 

conceitos cruciais como a igualdade e a avaliação de consequências não deixa de ser 

extremamente valioso. Desejemos tal ou não, a conduta de uma profissão baseia-se na 

sua experiência ao longo do período que compõe a sua história. Essa experiência e o 

sentido de utilidade que ela provoca numa sociedade é, em última análise, o que conduz 

ao seu crescimento e o seu reconhecimento perante a sociedade. Ainda que o conceito de 

utilidade possa aqui não estar directamente relacionado com o de Mill no seu sentido 

mais lato e talvez hedonista, na realidade a busca do bem-estar global não deixa de ser o 

                                                 
8 Sanção – “…neste contexto…” refere-se à “…fonte de prazeres e dores que motiva efectivamente as 
pessoas para agir.” (Galvão, 2005, pg.26). 
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objectivo de uma actividade profissional, a sua “busca pela felicidade” enquanto grupo 

profissionalizado. E esta conduta considerada como “boa” é incentivada, transmitida e 

cultivada de geração profissional em geração profissional. A cultura que alimenta o 

crescimento de uma profissão desenvolve-se pela regra moral geral, cultura global da 

sociedade que a acolhe, experiência que vai recolhendo a longo prazo, relação entre os 

pares e passagem de testemunho para as suas gerações futuras. 

 

Ainda que possamos recusar um consequencialismo drástico, considera-se-se que 

dificilmente o consigamos anular das nossas convicções, até porque o hedonismo parcial 

não deixa de ser uma característica muito humana. Tal como já previamente sugerido, 

educar para o futuro e no sentido do bem-estar global será o grande segredo. Eis que 

surge então um dos parâmetros que se considerou de extrema relevância num Código 

Deontológico: a sua função educativa num contexto restrito – profissionais e futuros 

profissionais, e num contexto mais alargado – comunidade e outros elementos 

envolvidos, tais como instituições ou organizações. E ainda que por falsa modéstia 

tentemos anular a ideia de sanção da nossa conduta, na realidade ela é e será sempre uma 

fonte de impulso na acção humana como anulação/evitamento de situações de 

desconforto/dor/vergonha perante o grupo de identificação mais imediato (Galvão, 

2005). Observa-se em Mill uma forte componente realista da natureza humana tal como a 

conhecemos que dificilmente deixaríamos de tomar nota neste trabalho.  

 

 

4) ÉTICA DA RESPONSABILIDADE 

 

Teoria baseada no conceito da responsabilidade, conceito este que fundamenta 

toda a actuação ética. Para os autores que a defendem, se actuarmos com a devida 

responsabilidade perante o próximo e perante o ambiente, resolveremos grande parte dos 

nossos dilemas actuais, assim como preveniremos possíveis dilemas. É uma teoria virada 

para a educação dos indivíduos baseada totalmente na responsabilização dos mesmos 

perante o presente e o futuro.  

 

Hans Jonas propõe uma teoria mais recente e adaptada a algumas questões que 

para Kant ou outros autores seriam impensáveis devido à dimensão histórico-temporal 



Ética Profissional em Terapêutica da Fala                                                     25 
 

Adelaide Dias 
 

em que se encontravam. O avanço drástico da tecnologia, nomeadamente no que se 

aplica à saúde, determina a necessidade de reflectir de outra forma. As novas tecnologias 

actuam sobre a humanidade de uma forma extremamente incisiva, rápida e 

profundamente modificadora de determinados aspectos que se consideravam como 

inerentes à natureza da espécie humana e como tal, algo difícil de modificar ou contornar 

pelos próprios seres humanos. Embora o presente trabalho não se proponha a analisar 

este aspecto em específico, considera-se relevante descobrir em Jonas aquilo que nos 

assiste na compreensão da ética profissional no contexto actual. Este autor afirma que 

nos encontramos numa era de “deformação ideológica da modernidade” em que ocorre a 

necessidade extrema de: 

 

“Alargamento do conceito de dever, rejeitando a restrição ao agente em si, 

alargando a perspectiva não só em relação aos outros, mas em relação aos que 

estão para vir, quer em essência, quer em condições de 

subsistência/sobrevivência/vivência no mundo actual e no mundo futuro.” 

(1994, pg.39). 

 

Passa-se assim para uma dimensão pública, acrescendo e exaltando o princípio da 

responsabilidade e obrigando o agente a deixar a sua individualidade remetendo-se 

também para a dimensão colectiva do agir. Para Jonas, as teorias éticas mais antigas não 

nos equipam com o know how suficiente de forma a adequar a nossa acção a uma 

intervenção altamente modificadora ao nível bioquímico e electrónico. O autor chama 

ainda a atenção para o “esvaziamento ético”, sendo que a ciência moderna desgastou a 

ideia de norma não sendo actualmente possível dizer “temos que fazer” – é agora 

necessário explicar porque temos esse dever e essa obrigação. 

 

Esta teoria acentua uma visão de vida em comum sob o conceito da 

responsabilidade reconhecendo que esta não se encontra unicamente subjugada ao 

conceito de vontade individual. Para Jonas não basta querer ou ter vontade, há que existir 

uma força que impele para a acção e que este denomina de responsabilidade. Um dever 

subjugado a uma lei calculada pela comunidade e às suas necessidades actuais e futuras. 

Utópica ou não, a linha de orientação de Jonas contempla o ser humano como um ser 

pertencente a uma espécie, uma comunidade, cultura e ambiente, mas também como ser 

individual racional e emotivo.  
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Considera-se que muitas das suas preocupações, assim como as suas propostas, se 

encontram subjacentes a inúmeros Códigos Deontológicos, nomeadamente os 

direccionados para a área da saúde/educação. A sua preocupação clara para com a 

humanidade actual, mas também com a futura, esclarece que nos dias actuais, o homem 

não deixa de ser inimigo de si próprio e que a educação é a resposta para que tal factor se 

anule ou atenue (Jonas, 1994). 

 

Nesta teoria apela-se às diferenças no homem de hoje e no homem de ontem, 

afirmando a necessidade em visualizá-lo como um agente que se redimensionou em 

relação à natureza. Para este autor, as teorias anteriores que formalizavam os princípios 

inerentes às acções consideradas éticas, deixaram de ser suficientes na nova relação 

homem-natureza. Estas realçam muito mais as problemáticas que surgem da relação 

agente entre agentes, negligenciando o meio ambiente e a questão temporal. As 

formalizações anteriores contemplavam a problemática ética como algo presente e a 

decorrer no momento actual e nunca com um impacto futurista no sentido em que uma 

acção poderia prejudicar alguém e determinado processo de desenvolvimento num futuro 

próximo ou longínquo. Evoca-se a necessidade de sentir a responsabilidade para com o 

outro e para com a natureza fazendo-o no âmbito actual, assim como no âmbito futuro. 

Para este autor, na acção deverá existir uma preocupação para com a continuidade da 

espécie humana tal como ela é, humana. Tal, apenas será possível através de dois 

conceitos essenciais que se interligam e que isolados jamais farão sentido ou serão 

aplicáveis: responsabilidade9 e educação (Jonas, 1994). Responsabilidade esta criada no 

seio da comunidade/pólis, educada como ponto de partida para a acção verdadeiramente 

ética e transmitida de agente para agente como algo seu e que o caracteriza, como algo 

necessário ao seu futuro e ao futuro daqueles que respeita e daquilo que o rodeia 

(ibidem). Jonas acrescenta então ao imperativo de Kant:  

                                                 
9 Responsabilidade segundo Levinas - “…sob o ponto de vista filosófico tradicional, a responsabilidade se 
constitui como decorrente da liberdade. A noção de responsabilidade é baseada na noção de escolha livre. 
Uma acção é livre na medida em que se responde por ela. Em princípio, se o ser humano é livre, então 
cabe a ele assumir as consequências dos seus actos. De contrário, não haveria como ser moralmente 
responsável pelo seu agir. Se as decisões fossem tomadas ao acaso, sob o ponto de vista ético, político e, 
também, jurídico, haveria a ausência de responsabilidade, nunca haveria culpados. A liberdade de escolha 
é condição de possibilidade para que o sujeito seja responsável pela sua acção ou omissão. Cabe a cada 
um responder, diante de si mesmo e diante dos outros, pelo que faz ou pelo que deveria fazer e não fez. 
Nesse sentido, a responsabilidade exige fundamentalmente a consciência dos actos praticados, a 
capacidade de entendimento adequado aos princípios éticos. Sob o ponto de vista ético, o sujeito é 
responsável quando é capaz de se auto-determinar, quando quer e sabe, isto é, quando tem consciência.” 
([1988] apud Kuiava, 2006, pg. 56). 



Ética Profissional em Terapêutica da Fala                                                     27 
 

Adelaide Dias 
 

“Age de maneira tal que os efeitos de tua acção sejam compatíveis com a 

permanência de autêntica vida humana sobre a terra; ou: age de maneira tal que 

os efeitos de tua acção não sejam destrutivos da possibilidade de autêntica vida 

humana futura na terra. Ou, não ponhas em perigo as condições da 

continuidade indefinida da humanidade na terra; ou: inclui na tua opção 

presente, como objecto também de teu querer, a futura integridade do homem.” 

(apud Cascais, 1994, pg.13). 

 

Trata-se assim de um convite a cada ser humano para ampliar os horizontes da 

ética e da política assistindo à construcção de um mundo mais humano para todos 

(Kuiava, 2006). 

 

“Justificar a liberdade não é demonstrá-la, mas torná-la justa”, afirmaria também 

Levinas ([1988] apud Kuiava, 2006) na sua obra “Totalidade e Infinito”, ao que Kuiava 

acrescenta: 

 

“O eu perante o outro é infinitamente responsável. O eu é incumbido da 

responsabilidade, com exclusividade, e a qual não pode humanamente recusar. 

O eu é, na medida em que é responsável por outrem. Ele pode substituir a 

todos, mas ninguém pode substituí-lo. Essa é a sua identidade inalienável de 

sujeito. Desse modo, pode afirmar-se que a responsabilidade individua o eu, 

pois ninguém pode assumir no seu lugar essa condição.” (2006, pg.59). 

 

Exige-se ainda de todo e qualquer profissional que saiba lidar conscientemente 

com as consequências dos seus actos profissionais. Nesse sentido, ser responsável é ser 

capaz de prever os efeitos do próprio comportamento e quando este for considerado 

errado ou até negativo, saber corrigi-lo com base na previsão realizada previamente de 

forma consciente e reflectida (Kuiava, 2006). Assim, os conceitos já referidos noutras 

teorias, ganham nova dimensão na Ética da Responsabilidade. A solidariedade, a 

fraternidade e a tomada de consciência para a vulnerabilidade da natureza revelam aqui a 

rejeição de uma ética antropocêntrica determinada pelos direitos e deveres do homem 

como ser único no mundo em que vivemos. Crê-se que nesta teoria encontramos um 

fundamento essencial para a ética profissional: o da educação aliada ao da 

solidariedade/fraternidade. Sem estes, dificilmente as profissões evoluem ou se 

modificam de acordo com os melhores interesses da mesma. Não existindo uma 

educação ética e uma noção de responsabilidade mútua, dificilmente ocorre o 
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crescimento. Independentemente destes factores, há que também considerar a crescente 

necessidade de observar o mundo de hoje, mas também o de amanhã. A nossa 

responsabilidade deverá então contemplar quer enquanto grupo, quer sob a forma de 

Código Deontológico, o futuro da profissão.  

 

 

5) ÉTICA DO CUIDADO 

 

Teoria contemporânea que resgatou a centralidade dos sentimentos, a 

importância da ternura, da compaixão e do cuidado perante o outro, realçando a 

importância da vulnerabilidade e de como esta influencia a acção de quem cuida. Para 

Keller (1996) ao tentar reflectir sobre a teoria de Carol Gilligan (1982), a Ética do 

Cuidado centraliza-se sobre as relações entre quem cuida e entre quem é cuidado. 

 

Emerge aqui uma ética que questiona as concepções vigentes, valorizando os 

actos, as motivações e o carácter dos envolvidos. Aborda diversas dimensões, tais como: 

a abordagem contextual, a conexão humana, os relacionamentos comunitários e o âmbito 

privado. Reforça ainda o papel das emoções (sentimentos) e coloca a ênfase no género 

feminino como elemento crucial e caracterizador no cuidado dos outros. O género 

feminino é relevante, já que se aponta que as mulheres terão um percurso de 

desenvolvimento moral diferente dos homens, sendo estas mais direccionadas para o 

conceito de cuidado (Keller, 1996). 

 

A capacidade de agir eticamente é aqui entendida como uma virtude activa que 

requer dois sentimentos: o primeiro é o sentimento natural de cuidado e o segundo ocorre 

em resposta à lembrança do primeiro, já que cada pessoa traz consigo uma memória dos 

momentos nos quais cuidou ou foi cuidada (Zoboli, 2004) 

 

Boff  define cuidado como:  

 

“Cuidado significa, então, desvelo, solicitude, diligência, zelo, 

atenção, bom trato... estamos diante de uma atitude fundamental, de um modo 

de ser mediante o qual a pessoa sai de si e centra-se no outro com desvelo e 

solicitude” (…) Cuidar das coisas implica ter intimidade, senti-las dentro, 
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acolhê-las, respeitá-las, dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia 

com, auscultar-lhes o ritmo e afinar-se com ele. A razão analítico-instrumental 

abre caminho para a razão cordial, o «sprit de finesse», o espírito de 

delicadeza, o sentimento profundo. A centralidade não é mais ocupada pelo 

logos, razão, mas pelo pathos, sentimento” ([s.d.] apud Freire, s.d.).  

 

Então para o teólogo Boff (s.d.), existem três conceitos essenciais a adicionar 

ao de responsabilidade percutido por Jonas: 

 

1. Cuidado – “…ou cuidamos do que restou da natureza e regeneramos o 

que temos devastado ou então o nosso tipo de sociedade terá os dias 

contados. Ademais filosoficamente o cuidado é a pré-condição para que 

surja qualquer ser e é o norteador antecipado de toda acção.”  

2. Compaixão – não no sentido de sentir pena, mas pleno no conceito de 

harmonia perante o outro e de acompanhamento ao longo da sua vida. O 

conceito de cuidado surge sempre associado ao de compaixão, sendo que 

esta é observada como um acto de respeito perante o outro e nunca de 

dominação. A compaixão revela envolvimento com o outro e com as suas 

necessidades, sendo ainda um fenómeno de co-responsabilização dentro 

de um caminho que supostamente é percorrido a dois.  

3. Cooperação – conceito que se encontra subjacente à seguinte definição: 

“… todos os seres são interdependentes e se ajudam uns aos outros para 

co-evoluir, sem excluir os mais fracos.”  

 

Esta teoria exige redimensionar o papel do agente numa perspectiva das teias de 

relações que acabam por definir os envolvidos. Numa visão mais abrangente, aborda o 

cuidado numa perspectiva de não-maleficência e de respeito pela vulnerabilidade 

iminente no outro. Os actos de cuidado são vistos como algo previamente revestido de 

uma atitude própria em que o bem do outro é considerado o bem do agente. É geralmente 

observado como uma teoria narrativa, contextual e particularista. Isto é, defende que a 

acção certa a desenvolver com aquela pessoa em particular e naquela teia de relações 

pode não ser considerada como boa em casos semelhantes. Defende ainda que as nossas 

obrigações maiores são para aqueles que nos são mais próximos e para os que se 

encontram mais vulneráveis. Para além destes factores, considera o acto de comunicar 
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como essencial, já que a comunicação é vista como uma forma de trocar experiências 

providenciando que as relações de cuidado se iniciem e desenvolvam com base na 

confiança. Para além deste factor, comunicar revela-se a única forma de conhecer as 

necessidades do outro, sendo a nível pragmático de extrema relevância para a resolução 

de crises e estabelecimento de compromissos perante situações complexas e exigentes. 

Os actos de cuidado serão aqueles que permitem estabelecer os compromissos morais do 

cuidado: não fazer mal, responder perante a vulnerabilidade e manter relações de carinho 

(Keller, 1996). 

 

Rollo May acrescenta: 

 

“Nossa situação é a seguinte: na actual confusão de episódios 

racionalistas e técnicos perdemos de vista e nos despreocupamos do ser 

humano; precisamos agora voltar humildemente ao simples cuidado... é o mito 

do cuidado – e creio, muitas vezes, somente ele – que nos permite resistir ao 

cinismo e à apatia que são as doenças psicológicas do nosso tempo.” 
([s.d.] 

apud Boff, s.d.) 

 

Esta teoria é frequentemente referida nos cuidados de enfermagem em que o 

cuidado do outro é definitivamente uma vertente forte e acentuada. Contudo e em 

qualquer profissão da saúde/educação, há que visualizar o outro como alguém 

teoricamente mais vulnerável quer no seu estado de saúde, quer no grau de conhecimento 

que possui em relação ao profissional que o acompanha. Inerente a qualquer profissão 

deste género, está subjacente o ideal de prestação de serviços enquanto sinónimo de zelo 

e de compaixão. Eventualmente, poderá não ser a teoria mais completa, contudo leva-nos 

a actuar e reflectir de uma forma dirigida para o bem-estar e para os direitos dos 

utentes/educandos de quem cuidamos.  

 

 

6) ÉTICA DA JUSTIÇA (JUSTIÇA DISTRIBUTIVA) 

 

Teoria baseada em princípios normativos que se designam a orientar a 

distribuição dos benefícios e dos custos, referentes à actividade económica de uma 
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sociedade, de forma igual para todos os seus membros10. Esta visão encontra-se 

visivelmente direccionada para a política social da época sendo o seu autor mais 

aclamado John Rawls (1971). Este defendia princípios morais que governariam a estrutura 

básica de uma sociedade justa baseada no conceito de contracto social. Este conceito 

encontra-se amplamente discutido pelos mais diversos autores (Sócrates, Locke, 

Rosseau, entre outros), contudo e na visão de Rawls corresponde ao acordo existente 

entre indivíduos que partem de uma “posição inicial” hipotética em que, em nome 

próprio ou em nome de outrem, exigem e exercem os princípios de justiça que 

desejariam para si e para todos na sociedade em geral, sendo esta uma posição de 

igualdade entre agentes morais. Contudo, é mencionada uma contingência para que o 

exercício destes princípios ocorra – a da ignorância entre as partes perante determinadas 

questões. Considera-se que apenas ignorando situações que se relacionem com religião, 

raça, entre outras, se poderá enfrentar os agentes como iguais. Só desta forma, se 

considera que a justiça verdadeira será alcançada dentro de um verdadeiro acordo social 

entre iguais e dentro de parâmetros de equidade estabelecidos à priori (Montuschi, s.d.). 

 

Embora Rawls (1971) considerasse que o ser-humano é movido pelo interesse 

pessoal e egoísmo individual (lembrando aqui a noção de hedonismo definida por Mill), 

na realidade propõe que por trás desta primeira abordagem, o agente da acção irá actuar 

segundo padrões de benevolência tendo sempre em mente o bem de cada pessoa na 

sociedade que partilha. Tal, justifica-se pela questão de que ao actuar em prol de outros e 

ao desconhecer as características destes, estará a definir comportamentos e a actuar em 

função de si próprio sem preconceito adicional. Dentro das restrições impostas pela 

ignorância referida, haverá então espaço para que o princípio da justiça, visto como um 

princípio de equidade, possa actuar segundo a seguinte principiologia: 

 

“Primeiro princípio: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais amplo 

sistema total de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema 

semelhante de liberdade para todos. 

Segundo princípio: as desigualdades económicas e sociais devem ser 

distribuídas por forma que, simultaneamente: a) redundem nos maiores 

benefícios possíveis para os menos beneficiados, de forma a que seja 

                                                 
10 Sobre as correntes da Justiça Distributiva mais representativas nas democracias liberais ver Rego, G.; 
Nunes, C.; Melo, H.; Nunes, R. Distributive justice and the introduction of generic medicines. Health 
care analysis. Vol. 10, 2002, pg.221-229. 
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compatível com o princípio da poupança justa; b) sejam a consequência do 

exercício de cargos e funções abertos a todos em circunstâncias de igualdade 

equitativa de oportunidades.” (Rawls, 1971, p.239). 

 

Para este autor, a justiça apenas existe se equitativa, isto é, se fundamentada na 

igualdade dentro de regras de prioridade para o acesso e para a distribuição de recursos. 

Este autor apresenta os dois princípios por ordem lexical, seguindo uma noção de 

prioridade tentando tornar evidente a importância relativa entre os diferentes elementos 

que os constituem. Esta prioridade refere-se a:  

 

− Primeira regra da prioridade (prioridade da liberdade) – sugere que as 

liberdades básicas apenas poderão ser subjugadas em benefício da própria 

liberdade e em duas situações específicas: quando a sua restrição significar 

o fortalecimento do sistema global de liberdade partilhado em sociedade e 

quando a um indivíduo se atribui por determinada característica, uma 

liberdade menor. 

− Segunda regra da prioridade (prioridade da justiça sobre a eficiência e o 

bem-estar) – o princípio da justiça ultrapassa os da eficiência e da 

maximização de benefícios e o princípio da igualdade equitativa de 

oportunidades supera o princípio da diferença (Lamont e Favor, 2007; 

Rawls, 1971). 

 

 

7) ÉTICA PRINCIPIOLÓGICA/DOS MÍNIMOS 

 

A Ética Principiológica baseia-se em princípios mínimos de actuação 

considerados universais nos quais os indivíduos se baseiam e balanceiam de forma a 

tomar decisões e actuar perante um dilema ético. Os princípios pretendem ser apenas um 

guia condutor na reflexão perante esse mesmo dilema e balizam as acções dentro daquilo 

que se considera essencial na exaltação da dignidade humana. O balancear entre os 

mesmos irá, nesta visão, permitir uma resposta final mais adequada. Assim, poder-se-á 

aqui relembrar o conceito de ética dos mínimos que defende que embora existam 

mínimos acordados como exemplos de acção, estes deverão sempre ser apenas linhas de 
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orientação e nunca substitutos ou justificadores da acção em si. Isto é, há sempre um 

espaço de manobra para a reflexão pessoal, para o contexto específico do conflito e para 

o livre arbítrio dos envolvidos. Tal recorda-nos os deveres prima facie que correspondem 

a uma obrigação que se deve cumprir, a menos que ela entre em conflito, numa situação 

particular, com um outro dever de igual ou maior porte. Um dever prima facie é 

obrigatório, salvo quando for sobrepujado por outras obrigações morais simultâneas11. A 

tal, Ross acrescenta:  

 

"There is nothing arbitrary about this prima facie duties. Each rests 

on a definite circumstance which cannot seriously be held to be without moral 

significance." ([1930] apud Takala, 2007). 

 

Beauchamp e Childress (1994) propõem os seguintes princípios universais: 

 

1) Respeito pela Autonomia – referente ao direito que cada pessoa terá à sua 

autodeterminação e governo, sendo que sem conferir dignidade ao ser 

humano e consequentemente, o direito à sua liberdade enquanto ser 

social, este princípio seria injustificável. 

2) Beneficência – princípio derivado da ética hipocrática e que exalta a 

defesa do bem-estar do indivíduo, isto é, implica actuar de acordo com 

aquilo que se crê ser o melhor interesse de alguém, podendo ser 

observado numa vertente clínica ou numa vertente pessoal no que toca a 

valores e cultura. 

3) Não-maleficência – retrata o imperativo de não causar dano ao indivíduo, 

seja intencionalmente ou de forma negligente. 

4) Justiça – caracteriza-se pela preocupação na justa distribuição de recursos 

e acesso aos serviços existentes entre os diferentes indivíduos que 

formam determinada sociedade (Beauchamp e Childress, 1994; Antunes, 

1998; Kornblau e Starling, 2000).  

 

 

                                                 
11 Segundo Ross (1930), os deveres prima facie podiam ser categorizados como: 1) Deveres para com os 
outros baseados em acções prévias - Fidelidade; Reparação e Gratidão; 2) Deveres para com os outros 
não baseados em acções prévias - Beneficência e Não Maleficência e 3) Deveres para com o 
próprio/Auto-desenvolvimento (Goldim, s.d.; Takala, 2007). 
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Neste contexto Rui Nunes refere que : 

 

“Estes princípios de ética biomédica defendidos por Tom Beauchamp 

e James Childress, também designados por principiologia de Georgetown 

(Universidade onde se encontra sediado o Kennedy Institute of Ethics), 

estariam a meia distância entre a teoria ética fundamental – corpo integrado de 

regras e de princípios – e regras de conduta, que, por definição, são restringidas 

a determinados contextos e de alcance forçosamente mais limitado. Porém, a 

aplicação destes princípios tem gerado alguma controvérsia dado que, quando 

em presença de dilemas éticos complexos, de difícil resolução, vários 

princípios entram em conflito, prevalecendo aquele que seja interiorizado pelo 

agente com capacidade de decisão. De facto, em decisões críticas, a maioria das 

pessoas tem uma tendência natural para não se orientar especificamente por 

nenhum destes princípios, como reflexo de uma postura moral sujeita a alguma 

flutuação, por vezes mesmo, a certo grau de inconsistência. O factor decisivo 

na resolução de um dilema ético concreto, poderá ser o grau de virtude da 

consciência individual do agente. A aplicação prática dos princípios éticos 

subjacentes está dependente, em larga medida, da presença ou não das referidas 

virtudes” (2002, pg.13). 

 

Mais tarde, Kemp e Rendtorff (1998) sugerem com um outro princípio de 

particular importância na área da saúde e da educação, o do respeito pela vulnerabilidade 

(Antunes, 1998). Este refere-se ao conceito que protege os indivíduos que, por diversas 

razões, se encontram mais fragilizados, sensíveis ou débeis em relação aos demais, 

podendo tal colocar em causa a sua integridade. A sua compreensão e aplicação 

encontra-se extremamente ligada aos princípios da autonomia e da beneficência, sendo 

um balanceamento entre ambos uma tarefa nem sempre simples. Esta é uma perspectiva 

que sugere o equilíbrio entre os diferentes princípios, sendo este um acto reflexivo que 

irá produzir uma resposta ao dilema ético. É referido como mais um problema da teoria a 

sua dificuldade em aplicar-se a casos reais e específicos. 

 

A UNESCO (2005) apresenta ainda mais dois princípios que se reportam a 

preocupação da com a humanidade e preocupação para com a biosfera, realçando a 

importância da responsabilidade para com as gerações futuras, defendendo o património 

a que corresponde a Humanidade e realçando o nosso dever para com a biosfera e os seus 

constituintes como máxima de actuação ética. 
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Sidgwick (1907) e a título de resumo, acrescenta aquilo que ele define como os 

três métodos12 preferenciais nos quais se baseiam as mais diversas teorias éticas. Então, 

este autor propõe: o egoísmo hedonista, o egoísmo universal e o intuicionismo. Os três 

diferem no que diz respeito à concepção daquilo que poderá ser considerado como bom 

ou correcto, ou seja, daquilo que é alvo da tomada de decisão ética, atingir o bem. No 

primeiro método referido – o egoísmo hedonista – a felicidade privada de cada pessoa 

passa a ser o “bem” supremo. Este último é visto como aquele que trará o máximo de 

prazer e o mínimo de dor/desprazer ao indivíduo. As acções são boas, leia-se éticas, na 

medida em que provocam o prazer e inibem/previnem a dor. Contudo, esta perspectiva 

não se trata de uma abordagem ligeira baseada num egocentrismo puro. Para os autores 

que a defendem, o egoísmo hedonista visa a busca do que é para estes, em última 

análise, a pretensão máxima para qualquer pessoa, a felicidade e como tal, a busca pela 

mesma apenas pode ser considerado como algo de bom. No segundo – o egoísmo 

universal – o maior bem é visto como aquele que trará o máximo de prazer e o mínimo 

de dor/desprazer ao maior número de indivíduos. O objectivo corresponde à felicidade 

tal como no egoísmo hedonista, contudo neste caso a felicidade ideal é a de todos os 

indivíduos e não apenas a individual. No último caso – o intuicionismo – afirma-se que 

a virtude moral ou a perfeição são o “bem” mais pretendido. A conduta apropriada será 

a que se define por princípios e regras que poderão ser conhecidas intuitivamente, 

mesmo que as suas consequências não tenham ainda sido determinadas. Uma acção 

pode ser julgada como correcta com base no seu motivo ou qualidade intrínsecos e 

independentemente do efeito que produz. Estes motivos poderão ainda ser considerados 

como instintivos e baseados na intuição intelectual. Neste método encontramos 

referências ao ideal definido por Kant na sua teoria deontológica (Sidgwick, 1907; 

Galvão, 2005). 

 

Para Beauchamp & Childress ([1994] apud Goldim, 2002) pode-se ainda 

acrescentar os seguintes modelos: 

 

a) Modelo Dedutivista (Principiologia) – neste modelo encontramos 

princípios que entram em associação entre si, balanceando-se e 

                                                 
12 O método de análise da acção ética segundo Sidgwick corresponde a: “…procedimentos racionais que 
nos permitem determinar o que devemos voluntariamente fazer (ou o que é correcto que façamos) numa 
situação particular.” (Sidgwick, 1907). 
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estabelecendo relações causais e de prioridade a partir das quais se estipula 

uma acção ou tomada de decisão.  

b) Modelo Indutivista (Casuística) – o principal elemento deste modelo é a 

determinação de casos paradigmáticos a partir dos quais são feitas 

analogias e comparações com novos casos e aos quais se encontre 

associado determinado tipo de dilemas. A grande contribuição deste 

modelo é a de permitir exemplificar com casos reais e práticos situações 

que anteriormente apenas poderiam ser explicadas/resolvidas de uma 

forma teórica. A casuística também trouxe à discussão a importância da 

analogia e do julgamento prático. Permite o uso de princípios abstractos, 

tais como os deveres morais, aplicando-os dentro de um conjunto de factos 

ou casos específicos. Recorrendo a casos anteriores, tenta entender como 

certos princípios actuam e se aplicam naquele caso específico e qual(is) 

melhor serve(m) o dilema actual. (Kornblau e Starling, 2000). Rawls 

(1971) propôs a utilização de um equilíbrio reflexivo na abordagem de 

situações reais onde tanto os princípios, quanto os casos paradigmáticos 

deveriam ser utilizados no raciocínio sobre a sua possível justificação ou 

solução. Tal sugere claramente uma aproximação ao indutivismo 

mencionado por Mill ([1859] apud Galvão, 2005). Este último defende que 

o conhecimento dos princípios morais e a análise da sua “bondade” recai 

sobre uma base puramente empírica, sendo que será através da experiência 

anterior que saberemos adequar determinada acção.  

c) Modelo Coerentista – este modelo propõe a utilização conjunta dos 

modelos anteriormente referidos. É uma proposta de integração entre os 

métodos dedutivos e indutivos que surgiu na aplicação prática da bioética. 

Neste modelo não há uma prioridade entre as duas abordagens que se 

integram (Goldim, 2002). 

 

Basicamente, poderemos encontrar duas grandes formas de reflexão e 

pensamento: uma de carácter mais indutivo e uma outra de carácter mais dedutivo.  

 

Uma ética indutiva irá basear-se na tomada de decisão totalmente assente na 

intuição. O senso moral de cada um justifica a sua acção, isto é a crença de que algo que 

fazemos é o correcto justificará essa mesma acção, permitindo assim seguir as nossas 
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convicções, embora negando as convicções contraditórias de outros ou a necessidade de 

convergir com estas.  

 

Um método dedutivo/associativo irá providenciar uma abordagem baseada em 

relações entre elementos que através de operações de causalidade permitem uma 

decisão final, sendo que esta será mais associativa e baseada em factos empíricos.  

 

Provavelmente a ética profissional irá identificar-se mais com a última já que 

esta se baseia na casuística e no estudo especializado de casos particulares, deduzindo 

assim soluções para novas situações. Contudo, não podemos esquecer que embora os 

casos específicos nos tragam luz sobre algumas experiências actuais, na realidade todos 

os métodos supramencionados afectam a nossa conduta e a elaboração dos documentos 

normativos de uma profissão.  

 


