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O Problema da Não-Identidade e a Dignidade Humana 

 

Resumo 

 

Nesta dissertação, pretendo analisar se as teorias da dignidade humana conseguem 

resolver o problema da não-identidade, e que tipo de solução oferecem. 

Nesse sentido, começo por expor o problema da não-identidade, explicando em 

que consiste, qual a sua importância e os requisitos que uma solução tem de satisfazer 

para poder almejar a resolver o problema. 

Posteriormente, analiso criticamente três teorias sobre a dignidade humana, 

procurando mostrar os pontos essenciais de tais teorias, bem como alguns problemas 

inerentes às mesmas. 

Por fim, aplico essas teorias ao problema da não-identidade, procurando perceber 

quais as implicações que as mesmas têm para esse problema, e se são capazes de oferecer 

uma solução satisfatória para tal problema. Concluo que tais teorias são incapazes de 

oferecer uma solução satisfatória para o problema da não-identidade, seja porque, em 

alguns casos, a teoria em questão parece aceitar o argumento da não-identidade, seja 

porque, noutros casos, mesmo que procuremos rejeitar tal argumento, a teoria 

simplesmente não tem os mecanismos necessários para tal ou tem implicações demasiado 

implausíveis para se poder afirmar como uma solução satisfatória.  



vi 

  



vii 

The Non-Identity Problem and Human Dignity 

 

Abstract 

 

In this dissertation, I want to determine whether theories of human dignity are 

capable of solving the non-identity problem, and to see what type of solution they provide. 

So, I start by explaining the non-identity problem, what is consists in, why it is 

important and the requirements that need to be met by a solution so that it can aspire to 

solve the problem. 

Then, I critically examine three theories of human dignity, trying to show their 

essential features, as well as some problems inherent in them. 

Finally, I apply such theories to the non-identity problem, trying to understand 

their implications to the non-identity problem, and whether they are capable of solving 

the problem in a satisfactory way. I conclude that such theories are incapable of offering 

a satisfactory solution to the non-identity problem, in some cases because the theory itself 

seems to accept the non-identity argument, and in others because even if we try to use 

such theories to reject the non-identity argument, the theory in question doesn’t have the 

necessary tools to do so or it has implications that are too implausible to be able to affirm 

itself as a satisfactory solution.  
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Introdução 
 

O problema da não-identidade consiste num conflito entre o argumento da não-

identidade e as nossas intuições sobre os casos abrangidos por esse argumento. Assim, 

quando concebemos uma criança cega quando poderíamos, em seu lugar, ter concebido 

uma criança saudável, a nossa primeira intuição é a de que tal ação é errada. Todavia, tal 

intuição choca com o argumento da não-identidade, que defende que tal ação é 

permissível pois a pessoa concebida não sofre qualquer dano ou injustiça, uma vez que a 

alternativa não era uma vida melhor para a mesma pessoa, mas antes a conceção de uma 

pessoa diferente. As tentativas de resolver tal problema têm sido numerosas, o que é 

compreensível quer pela importância teórica quer prática do problema, uma vez que este 

abrange temas tão importantes como a clonagem, a criação de quimeras e até mesmo a 

simples liberdade reprodutiva. 

Importante é também o conceito de dignidade humana, que tem uma longa 

história, e cujo ressurgimento após a Segunda Guerra Mundial, nos instrumentos dos 

direitos humanos, é um marco importante em tal história. Tal presença nos instrumentos 

dos direitos humanos (como seja a Declaração Universal dos Direitos Humanos), bem 

como em outros documentos legislativos importantes, nomeadamente no que se refere a 

documentos europeus sobre várias questões bioéticas (como seja a Convenção Para a 

Proteção dos Direitos Humanos e da Dignidade do Ser Humano Face às Aplicações da 

Biologia e da Medicina, e mais precisamente, o Protocolo Adicional à Convenção para a 

Proteção dos Direitos Humanos e da Dignidade do Ser Humano Face às Aplicações da 

Biologia e da Medicina, que Proíbe a Clonagem de Seres Humanos), como a legitimidade 

ou ilegitimidade da clonagem, entre outros, faz com que o conceito de dignidade humana 

mereça ser escrutinado e aplicado ao problema da não-identidade. 

Considerando, então, o recurso à dignidade humana, quer em documentos 

internacionais, quer em discussões, dentro ou fora do contexto académico, no que se 

refere a vários assuntos afetados pelo problema da não-identidade, como é o caso da 

clonagem, penso ser relevante procurar perceber até que ponto as teorias da dignidade 

humana são capazes de responder ao problema da não-identidade. 

Nesse sentido, no primeiro capítulo, começo por explicar em que consiste o 

problema da não-identidade, qual a sua relevância e alguns critérios que devem ser 

respeitados pelas propostas avançadas para tentar resolver o problema. Apresento 
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também alguns casos de não-identidade, para facilitar a compreensão do problema, mas 

também para que esses casos sirvam de teste às várias soluções discutidas. Analiso então 

várias propostas que têm sido avançadas na tentativa de resolver o problema, analisando-

as criticamente. 

No segundo capítulo, apresento e discuto criticamente três teorias da dignidade 

humana. Sendo impossível num simples capítulo de uma dissertação analisar de forma 

compreensiva as várias teorias da dignidade humana, opto por analisar apenas três teorias 

da dignidade humana.  

Cada uma das teorias que escolhi apresenta um elemento particular que considero 

poder ser interessante: na teoria de Foster (2011), a sua conceção de dignidade como 

florescimento humano potencia a integração da dignidade, enquanto substantivo, e do ser 

digno, enquanto verbo. Esta integração do ser e do fazer, nomeadamente do fazer 

virtuoso, apresenta-se como um elemento que pode ser interessante quer para sugerir uma 

resolução do problema da não-identidade, quer procurando integrar aquilo que é muitas 

vezes entendido como duas vertentes ou correntes distintas na história da dignidade, a 

dignidade como valor ou estatuto possuído simplesmente por sermos o que somos, e a 

dignidade como valoração de um dado modo de ser. 

A teoria de Beyleveld e Brownsword (2001) defende uma conceção da dignidade 

fundada na agência. Esta ideia, parece-me, é uma ideia recorrente no pensamento sobre a 

dignidade humana, tendo encontrado expressão em autores como Cícero e Kant. Tendo 

em conta a importância dessa ideia na tradição da dignidade humana, aliada à coerência 

interna da teoria de Beyleveld e Brownsword, penso que tal justifica o interesse de 

analisar qual a aplicação desta teoria ao problema da não-identidade. 

Por fim, Novais (2015; 2017) apresenta uma teoria da dignidade humana com uma 

componente mais jurídica. Tal teoria afigura-se-me relevante pois representa um tipo de 

abordagem distinto. Tendo em conta a contestação que o conceito de dignidade tem 

sofrido nos últimos anos, dos quais são exemplo Macklin (2003) e Pinker (2008), a 

abordagem negativa de Novais, que procura determinar um conteúdo restrito de aplicação 

do conceito de dignidade humana, e cuja aplicação consiste sobretudo na prescrição de 

determinados atos tidos como violadores da dignidade humana (e não pretende, ao seu 

invés, construir uma teoria positiva sobre a dignidade humana), pode representar uma 

abordagem mais capaz de reunir consenso do que as abordagens que procuram construir 

a dignidade de forma positiva. Tendo em conta o seu potencial de adesão consensual, 
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parece-me também interessante perceber até que ponto tal tipo de abordagem é capaz ou 

não de resolver o problema da não-identidade. 

Após analisar tais teorias criticamente, procedo, no capítulo três, à sua aplicação 

ao problema da não-identidade. Nesse capítulo procuro perceber se tais teorias são 

capazes de resolver o problema da não-identidade, ou seja, se têm os mecanismos 

necessários para condenar as ações de não-identidade analisadas, bem como para rejeitar 

alguma das premissas do argumento da não-identidade.   
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1. O Problema da Não-Identidade 
 

 1.1.1  O que é o Problema da Não-Identidade 
 

Quando analisamos uma determinada ação do ponto de vista moral, a nossa 

avaliação tende a focar-se em como as pessoas são afetadas por essa ação. Assim, ao 

analisarmos um caso de roubo, por exemplo, debruçamo-nos sobre como tal ato viola os 

direitos do proprietário, como tal ação pode afetar negativamente a sua qualidade de vida, 

entre outras considerações. Há, todavia, ações que afetam não só a qualidade de vida das 

pessoas mas também a identidade de quem irá existir. Como exemplo podemos pensar no 

caso da clonagem: se eu faço um clone de mim mesmo, não está em causa somente a 

qualidade de vida de uma ou mais pessoas, mas também a identidade do clone1; se eu agir 

de outra forma, aquele ser não existirá e, quando muito, existirá outro (ou outros) ser, 

distinto do primeiro. O Problema da Não-Identidade tem por base precisamente a nossa 

capacidade de, com a nossa ação, podermos afetar a identidade das pessoas futuras, sendo 

assim um problema sobre as gerações futuras, sobre como as devemos tratar e que deveres 

temos para com elas. Foi exposto inicialmente por vários autores (Gardner, 2015a; Kavka, 

1982), mas a versão que consagrou o problema e que se tornou na versão de referência na 

sua abordagem foi a de Derek Parfit, no livro Reasons and Persons (Parfit, 1987). 

O problema da não-identidade parte da premissa de que a nossa identidade 

depende, entre outras coisas, do facto de nascermos fruto da junção de dois gâmetas 

específicos2,3. Assim, para que um indivíduo exista, não basta que um espermatozoide 

fecunde um óvulo: tem de ser um espermatozoide específico a fecundar um óvulo 

específico. Tal faz com que a existência de qualquer pessoa particular seja muito frágil, 

no sentido em que é muito fácil alterar as condições em que um ser é gerado (e.g., o facto 

de um dos cônjuges se atrasar no regresso do trabalho pode ser suficiente para que o ato 

sexual seja levado a cabo num momento diferente do que seria se não se tivesse atrasado, 

                                                           
1 Refiro-me aqui à identidade numérica e não à identidade qualitativa. A identidade qualitativa refere-se à semelhança entre dois ou 

mais seres ou objetos. Assim, quando falamos em identidade qualitativa, dois lápis podem ser iguais. Contudo, quando falamos em 

identidade numérica, um ser ou objeto apenas tem identidade numérica consigo mesmo: quando há identidade numérica entre A e B, 
A e B são uma e a mesma coisa. Assim, mesmo que os dois lápis, ou duas pessoas, sejam qualitativamente iguais, são ainda assim 

numericamente distintos, pois são dois seres ou objetos distintos, e não apenas um. (Noonan & Curtis, 2018). 
2 A minha análise do Problema da Não-identidade, a menos que haja indicação explícita em contrário, toma sempre por garantido que 
está em questão a identidade de seres humanos. 
3 Analiso o argumento no contexto particular dos seres humanos, mas como explica Heyd (2014), a aplicabilidade do argumento da 

não-identidade não se restringe aos indivíduos; uma vez definido o sujeito relevante, o problema surge relativamente a esse (tipo de) 
sujeito e à sua criação. Deste modo, a referência à identidade biológica dos seres humanos tem como propósito apenas adaptar e 

especificar o argumento para o caso particular dos seres humanos como sujeitos e objetos das ações, mas tal não é essencial para o 

argumento da não-identidade em geral. 
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o que, provavelmente, é suficiente para que seja gerado um individuo distinto do que seria 

se não tivesse existido o atraso; ou se houver um corte de energia numa dada região, tal 

poderá levar a que várias pessoas tenham relações e que concebam crianças que, de outra 

forma, não teriam existido). Os casos em que a nossa ação é determinante para a 

existência de uma pessoa específica são casos de não-identidade, pois se tivéssemos agido 

de outra forma tal pessoa não teria existido, sendo que não teria sido concebida nenhuma 

pessoa ou teria(m) sido concebida(s) outra(s) pessoa(s) em seu lugar. 

O argumento parte então deste facto e afirma que, nestes casos, e assumindo que 

a vida da pessoa em causa vale a pena ser vivida4 – sigo aqui a generalidade dos autores 

que abordam o problema da não-identidade e que, na sua abordagem ao problema, 

pressupõem que a vida da pessoa futura vale a pena ser vivida; ainda que tal pressuposto 

não seja logicamente necessário, pois é perfeitamente plausível imaginar uma vida que 

não vale a pena ser vivida, eu assumo tal pressuposto pois o meu interesse é nos casos em 

que a nossa ação resulta na existência de uma pessoa cuja vida vale a pena ser vivida, mas 

ainda assim tais ações são tidas, de forma intuitiva pela generalidade das pessoas, como 

errada –, a pessoa concebida não está pior do que estaria se o ato não tivesse sido 

realizado, uma vez que, se tal ato não tivesse sido realizado, essa pessoa não existiria, e 

uma vida positiva é melhor que nenhuma vida. Se não está pior do que estaria, continua 

o argumento, então tal ato não causa dano à pessoa em questão. Assumindo que tal ato 

não causa dano a mais ninguém5 senão (possivelmente) a essa pessoa, o ato em questão 

não causa dano a ninguém. O argumento prossegue com a afirmação de que se ninguém 

sofre dano fruto da ação, então tal ação não é injusta para ninguém. Desta premissa, 

                                                           
4 Muitas pessoas podem demonstrar desconforto com esta terminologia, defendendo, por exemplo, que todas as vidas valem a pena 
serem vividas. Uso a expressão ‘vidas que valem a pena serem vividas’ como análogo do inglês ‘lives worth living’, que implica 

apenas que a vida, pesando os seus custos e benefícios, tem um saldo positivo, que os benefícios superam os custos. Ademais, a meu 

ver, há efetivamente vidas que não valem a pena serem vividas ou, pelo menos, não há nada de incoerente com tal ideia. Pode ser 
difícil, em casos concretos, perceber se estamos ou não perante uma vida que vale a pena ser vivida, mas isso não invalida a coerência 

do conceito: se estou perante um ser que vive e viverá toda a sua vida em agonia profunda, parece-me claro que tal vida não vale a 

pena ser vivida, na medida em que tais custos não são superados por quaisquer benefícios. 
5 Assumo, seguindo Boonin (2014), que nos casos de não-identidade que analiso não há ninguém para além das pessoas diretamente 

envolvidas (i.e., o(s) agente(s) e a(s) pessoa(s) concebida(s) em resultado de tal ação) que seja positiva ou negativamente afetado. Tal 

é claramente falso nas situações reais, pois a conceção de uma criança deficiente, por exemplo, não só envolverá, provavelmente, 
maiores custos para a sociedade como um todo, como sejam recursos que terão de ser utilizados em cuidados com essa criança em 

educação especial, por exemplo, e que podiam, se a criança concebida fosse ‘saudável’, ser utilizados noutras pessoas, como envolverá 

provavelmente vantagens que também não obteríamos se apenas fossem concebidas crianças ‘saudáveis’, como seja uma maior 
tolerância à diferença, entre outros. E sendo tal premissa falsa, podemos procurar resolver o problema da não-identidade rebatendo 

essa premissa, procurando mostrar, por exemplo, que as ações analisadas nestes casos de não-identidade implicam custos para a 

sociedade. Um autor que fornece uma proposta de resolução do problema deste tipo é Cooley (2007), que defende que conceber 
pessoas deficientes tende a impor danos às empresas e que tais ações, quando deliberadas, são imorais em virtude de tais danos 

causados às empresas. Não analiso este tipo de soluções porque concordo com Boonin (2014) quanto à ideia de que este tipo de 

propostas desvia o foco daquilo que é o essencial no argumento da não-identidade: os sujeitos concebidos pois, mesmo estipulando 
que não há dano para as empresas ou sociedade em geral, isso não faz com que as pessoas passem a ter a intuição de que a ação já é 

permissível; não é a sociedade em geral nem as empresas os primeiros sujeitos morais em quem as pessoas pensam como vítimas de 

tais ações, como alerta Boonin (2014). 
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conclui-se que, se um ato não é injusto para ninguém, então a ação não é imoral6 (Boonin, 

2014). 

Este argumento gera um problema – o Problema da Não-identidade – pois parte 

de premissas aparentemente verdadeiras mas resulta numa conclusão muito 

contraintuitiva e que a generalidade das pessoas rejeita (Boonin, 2014). Portanto, temos 

duas alternativas: ou mostramos onde o argumento falha, podendo então manter as nossas 

intuições, ou aceitamos o argumento e a conclusão, tendo então de rever as nossas 

intuições. 

Porém, tal fica mais claro exemplificando com casos específicos. Apresento de 

seguida alguns7. 

Um caso de não-identidade muito relevante é o caso Wilma, apresentado por 

Boonin (2014): Wilma é uma mulher que sofre de cegueira incurável e é informada pelo 

seu médico que, se engravidar, a criança que gerar sofrerá da mesma condição. Há, 

contudo, uma solução: Wilma pode tomar diariamente um comprimido, durante um mês, 

sendo que após esse tratamento a criança que for concebida nascerá sem qualquer 

problema a nível visual. O tratamento será pago pelo seu seguro, não incorrendo Wilma, 

assim, em qualquer custo financeiro extra. Wilma, contudo, considera que fazer tal 

tratamento é demasiado inconveniente para si e engravida imediatamente, sem fazer o 

tratamento. A sua filha, Pebbles, nasce sofrendo também de cegueira incurável. 

Outro caso importante e muito famoso na literatura do problema é o caso da 

Rapariga de 14 Anos, exposto por Parfit (1987): uma rapariga de 14 anos – chamemos-

lhe Jane, tal como Parfit (2011) o faz – decide engravidar imediatamente, mesmo sabendo 

que, devido à sua idade, a criança terá um mau começo de vida. Se tivesse esperado uns 

anos, poderia ter tido outra criança a quem, devido à sua maior maturidade, maior 

estabilidade económica, entre outros fatores, daria um começo de vida significativamente 

melhor (Parfit, 1987; 2011). 

                                                           
6 Eu abordo o Problema da Não-Identidade como dizendo respeito à questão de se as ações em questão são ou não permissíveis, tal 
como o fazem vários autores como Boonin (2014) e Steinbock (2009). Porém, outros autores, nomeadamente Gardner (2015a; 2015b), 

defendem que o problema não é necessariamente sobre se tais ações são ou não permissíveis, mas antes sobre se existem ou não razões 

contra tais ações, ou seja, sobre se há ou não uma razão, por exemplo, contra a conceção de Pebbles e em favor da conceção de Rocks, 
ainda que, todas as coisas consideradas, a ação possa, ainda assim, ser permissível. Na minha opinião, o problema da não-identidade, 

ainda que possa ser formulado de ambas as formas, é mais interessante se formulado em termos de permissibilidade, pois, nos casos 

mencionados, a intuição generalizada não é apenas que, e.g., conceber Pebbles em vez de Rocks, ou escolher a Política Arriscada em 
vez da política segura, não é a melhor opção, mas antes que tais ações são erradas. Ademais, uma pessoa que aceite o argumento da 

não-identidade como bom pode aceitar que há uma razão contra a sua ação, mas defender que tal razão não torna a ação imoral e 

continuar a agir dessa forma. Contudo, a generalidade das pessoas continuaria a considerar tal ação problemática, e não pensariam 
que o problema estava resolvido. 
7 Apesar de os casos serem retirados da literatura e os devidos autores mencionados e referenciados, os casos podem diferir 

ligeiramente das versões originais. 
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Um terceiro caso relevante, também de Parfit (1987), é o caso da Política 

Arriscada: neste caso, uma comunidade política tem de escolher entre duas políticas de 

energia, uma segura e outra arriscada. A política arriscada implica um risco de 

contaminação radioativa 300 anos após a sua implementação – contaminação essa que, 

se ocorrer, irá matar milhares de pessoas de forma indolor quando estas atingirem os 40 

anos de idade e que não tem outros efeitos para além deste –, enquanto a política segura 

não envolve tal risco. Todavia, a política arriscada gera, para a geração atual, um maior 

bem-estar do que a política segura. A comunidade escolhe a política arriscada. 

Por fim, um quarto caso relevante é o caso da Política Chauvinista, apresentado 

por Wasserman (2009): políticos americanos têm de optar entre expor o povo americano 

ou o povo russo a radiações, sendo estas as duas últimas populações humanas existentes. 

Este procedimento é a única forma de preservar a fertilidade destes povos, e aquele que 

não for exposto a radiação ficará infértil e desaparecerá na presente geração, enquanto a 

submissão à radiação confere fertilidade à presente geração, sendo que a geração seguinte 

será, ainda assim, infértil, e esse povo desaparecerá também. Se escolherem aplicar tal 

procedimento ao povo americano, este conceberá outra geração, mas existirá um desastre 

nuclear inevitável que os matará de forma indolor aos 40 anos de idade. Se o alvo do 

procedimento for o povo russo, tal desastre não acontecerá e essa última geração, apesar 

de infértil, viverá uma vida de duração normal (e.g. 80 anos). Os políticos escolhem expor 

o povo americano a radiação pois querem que a última geração seja americana. 

(Wasserman, 2009) 

 

 

 1.1.2  Três requisitos para uma solução bem-sucedida 
 

Como disse, uma forma de resolver o Problema da Não-Identidade passa por 

mostrar que há uma falha no argumento. Tal pode ser feito, por exemplo, mostrando que 

uma das premissas do argumento é falsa e que, sem essa premissa, o argumento não 

funciona. Porém, a meu ver, Boonin (2014) tem razão ao defender que uma solução para 

o problema tem de respeitar três requisitos para ser bem-sucedida. Tais requisitos são:  

(1) “o requisito da independência”8 (Boonin, 2014: 20), que estabelece que uma 

solução, para ser bem-sucedida, tem de apresentar razões independentes do facto de que 

                                                           
8 No original: “the independence requirement”. 
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tal nos permite resolver o problema em questão. Tal requisito é justificado por Boonin 

(2014) como sendo necessário para saber qual das premissas devemos rejeitar, pois se a 

razão para rejeitarmos uma premissa for somente o facto de isso nos permitir resolver o 

problema, não temos qualquer motivo para rejeitar uma premissa em vez de outra, nem 

tal nos ajuda a perceber onde está a falha no argumento da não-identidade. 

(2) “o requisito da robustez”9 (Boonin, 2014: 22), que requer que uma solução, 

para ser bem-sucedida, seja suficientemente forte para rejeitar uma dada premissa bem 

como também versões mais fracas, mas suficientemente fortes para manter o argumento 

intacto, dessa premissa. Assim, e a título de exemplo, se procurarmos resolver o problema 

alegando que a premissa que afirma que não há injustiça se não houver dano é falsa, uma 

vez que uma ação pode ser injusta sem que seja danosa, pois a ação pode, e.g., violar os 

direitos da pessoa em questão, tal solução falha pois podemos simplesmente substituir a 

premissa em questão por outra premissa que afirma que tal ação não viola os direitos da 

pessoa em questão e que se a ação não causa dano nem viola os direitos de ninguém, então 

não é imoral. Para tal solução ser bem-sucedida não bastaria mostrar que uma ação pode 

ser errada sem ser danosa se violar os direitos de alguém, teria de mostrar também que as 

ações em causa violam, de facto, os direitos das pessoas em questão (Boonin, 2014). 

(3) “o requisito da modéstia”10 (Boonin, 2014: 23), que requer que uma solução 

não tenha implicações mais implausíveis do que a conclusão que estamos a evitar. Se o 

problema da não-identidade surge precisamente porque o argumento em causa choca com 

intuições fortes que temos sobre determinados atos, não é razoável procurar resolver tal 

problema com uma solução que gera resultados ainda mais contraintuitivos do que os 

originais (Boonin, 2014). 

 

 

1.2. A importância do Problema da Não-Identidade 
 

Exposto o problema e os requisitos que uma solução tem de satisfazer para ser 

bem-sucedida, pode, no entanto, questionar-se se o problema é realmente importante. 

A importância do problema da não-identidade torna-se clara quando nos 

apercebemos da quantidade de questões que são afetadas por este problema. A 

                                                           
9 No original: “the robustness requirement”. 
10 No original: “the modesty requirement”. 
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permissibilidade da clonagem de seres humanos, da criação de quimeras humanoides, do 

uso de técnicas de reprodução artificiais perigosas para o futuro ser humano que será 

gerado (i.e., técnicas que, por exemplo, implicam um risco elevado de gerar seres com 

deficiências), entre outros, são todos dilemas éticos afetados pelo problema da não-

identidade, na medida em que vários argumentos contra tais práticas têm por base o dano 

que estas causam ao futuro ser. Contudo, se aceitarmos o argumento da não-identidade, 

tais argumentos têm de ser rejeitados, uma vez que o futuro ser não sofre qualquer dano, 

pois sem tal ação o mesmo não existiria (Boonin, 2014). Isto não significa que tais ações 

sejam aceitáveis, mas implica que se queremos rejeitar tais práticas não podemos fazê-lo 

recorrendo a argumentos que tenham por base os efeitos de tais práticas sobre as pessoas 

futuras quando a sua existência depende de tais ações.  

O mesmo se aplica a casos em que uma pessoa ou casal gera uma criança ainda 

numa idade muito precoce ou numa idade já muito avançada (Boonin, 2014). Ademais, 

mesmo os casos mencionados acima como exemplo não são impossíveis ou meramente 

imaginários: Gosseries (2015) menciona casos reais que têm imensas parecenças com o 

caso Wilma, e, o que é ainda mais semelhante, há pais que procuram, de forma deliberada, 

conceber crianças com certas deficiências, como a surdez (Dennis, 2004). 

O problema da não-identidade pode ainda colocar em causa as obrigações de 

reparar injustiças históricas ou as nossas obrigações de preservar o meio ambiente ou 

instituições sociais para as gerações futuras (Boonin, 2014). 

Além destas implicações práticas, o problema é também relevante em termos 

teóricos pois implica que temos de rever ou as nossas intuições ou as nossas conceções 

de dano, injustiça e/ou outras (Boonin, 2014). 

 

 

1.3. Algumas propostas de resolução do Problema da Não-Identidade 

 

Exposto o problema, os requisitos para a sua solução e a importância do mesmo, 

é o momento de analisar algumas das propostas que têm sido avançadas na tentativa de 

resolver o problema da não-identidade. 

Porém, é necessário esclarecer primeiro duas distinções relevantes para este 

capítulo: (1) a distinção entre teorias e/ou princípios pessoalistas e teorias e/ou princípios 
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impessoalistas11 e (2) a distinção entre pessoas atuais e pessoas meramente possíveis. 

Começando pela primeira distinção, uma teoria é pessoalista se implicar que, para algo 

ser mau, tem de ser mau para alguém; já uma teoria impessoalista implica que algo pode 

ser mau ainda que esse algo não seja mau para ninguém em particular, mas antes porque 

o mundo em geral, o resultado do estado de coisas, é pior do que uma alternativa possível, 

por exemplo (Heyd, 2014). Um exemplo ilustrativo da diferença entre teorias pessoalistas 

e impessoalistas é o caso da extinção da humanidade: se a humanidade se extinguisse 

porque todos os seres humanos decidem, de forma livre e informada, não gerar 

descendência, tal será, em princípio, visto como legítimo, como uma decisão pessoal e 

como algo moralmente neutro, pois não há ninguém para quem tal escolha seja má. 

Todavia, uma abordagem impessoalista podia considerar tal decisão como imoral pois o 

mundo será pior do que se a humanidade continuar a existir pois, por exemplo, com a 

extinção da humanidade há uma grande redução na felicidade existente no mundo. 

Quanto à distinção entre pessoas atuais e pessoas meramente possíveis, são 

pessoas atuais todas as pessoas que existem ou que irão existir no futuro, enquanto 

pessoas meramente possíveis são todas as pessoas que podiam existir se as coisas se 

desenrolassem de outra forma, mas que, considerando como as coisas se desenrolarão, 

não existirão. Esta distinção não implica qualquer determinismo, e os grupos das pessoas 

atuais e meramente possíveis podem mudar: se escolher a ação A, a pessoa X irá existir e 

será uma pessoa atual; se escolher a ação B, X não irá existir e será uma pessoa meramente 

possível. 

Posto isto, analisarei então algumas das soluções que têm sido propostas na 

tentativa de resolver o problema. 

 

 

1.4.1. A imoralidade baseada no dano 

  

1.4.1.1. A conceção contrafactual de dano e um erro de aplicação 

 

Uma tentativa interessante de resolver o problema da não-identidade é da autoria 

de Melinda Roberts que, contrariamente à generalidade dos autores que procura resolver 

                                                           
11 Uso os termos ‘pessoalista’ e ‘impessoalista’ como sinónimos do inglês ‘person-affecting’ e ‘impersonal’. A escolha dos termos 

pessoalista e impessoalista visa evitar, por um lado, o uso do termo ‘pessoal’, o que poderia gerar ambiguidades, e, por outro lado, o 

uso de expressões longas. 
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o problema recorrendo ao conceito de dano, opera com uma conceção contrafactual de 

dano. Roberts (2009a) distingue dois tipos de casos de não-identidade: (1) o “problema 

não-pode-fazer-melhor”12 (Roberts, 2009a: 202) e (2) o “problema não-pode-esperar-

melhor”13 (Roberts, 2009a: 202). Embora procure mostrar que, em ambos os tipos de 

problema, a ação é errada porque existe dano, a justificação subjacente é distinta nos dois 

tipos de problema.  

Os casos ‘não-pode-esperar-melhor’ são casos nos quais há, efetivamente, mais 

do que uma possibilidade prática14 para a pessoa em questão existir, mas o agente opta 

por excluir as várias possibilidades exceto uma. Um exemplo deste tipo de casos, o caso 

que Roberts (2009a) analisa, é o caso da Criança Escrava, exposto por Kavka (1982). 

Neste caso, o agente (o casal) entra num contrato legal com um homem rico que lhes 

pagará 50 mil dólares para conceberem uma criança que, no momento do seu nascimento, 

lhe será vendida como escrava. O casal concorda e concebe p, que é vendida ao magnata 

como escrava (Roberts, 2009a).  

Os casos ‘não-pode-fazer-melhor’ são casos nos quais há apenas uma alternativa 

ou estado possível para a pessoa em questão existir. Um exemplo é o caso Wilma, no qual 

Pebbles existe como uma pessoa cega ou não existe de todo. 

Nos casos ‘não-pode-esperar-melhor’, Roberts defende existir dano e que tal só é 

ocultado pelo problema através de um raciocínio falacioso, que consiste em misturar 

valores esperados com valores atuais de uma forma ilegítima (Roberts, 2009a). 

Em tais casos, o argumento apela à precariedade da existência para defender que, 

optando por qualquer outra ação que não a que foi escolhida, a pessoa que pensamos ter 

sofrido dano não teria existido e, visto que a sua existência é, todas as coisas consideradas 

positivas, que a sua vida vale a pena ser vivida, o argumento conclui que não há dano. No 

caso da criança escrava, por exemplo, o argumento implica que, se o agente não entrasse 

no contrato para conceber a criança, a criança particular que é concebida não o teria sido 

(a probabilidade dessa criança particular existir se o casal não tivesse entrado no contrato 

seria imensamente diminuta) e que, como a sua vida vale a pena ser vivida, a criança não 

                                                           
12 No original: “can’t-do-better problem”. 
13 No original: “can’t-expect-better problem”. 
14 Quando falo em possibilidade prática, por oposição a uma possibilidade meramente lógica, tomo por base a distinção usada por 
Roberts (1995), e pretendo destacar que tal possibilidade é uma opção real, e não uma mera opção lógica, mas inalcançável na prática. 

Um exemplo de uma possibilidade prática seria obter um determinado bem quando tenho, na minha posse, dinheiro suficiente para o 

comprar, por exemplo; por contraposição, uma possibilidade meramente lógica seria obter o mesmo bem, mas não tendo forma de o 
comprar. Claro que alguém me poderia dar tal bem, mas essa, como outras possibilidades (e.g., deparar-me com esse bem 

abandonado), está fora do meu controlo. Neste caso, ainda que eu possa, logicamente, vir a deter tal bem, pois não há qualquer 

impossibilidade lógica nesse desfecho, não está dentro do meu controlo atingir tal desfecho. 
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sofreu dano (Roberts, 2009a).  

Roberts (2009a) utiliza uma noção de dano segundo a qual existe dano “somente 

se esta [ação ou inação] cria menos bem-estar para uma pessoa que existe ou existirá 

nesse mundo quando o agente tinha a alternativa de criar ainda mais bem-estar para essa 

mesma pessoa em algum outro mundo”15 (p. 205). 

Tendo isto em consideração, Roberts (2009a) defende que há dano nos casos do 

problema não-pode-esperar-melhor, e que tal dano é ocultado por um raciocínio falacioso 

que mistura os valores esperados de uma ação com os valores atuais gerados por essa 

mesma ação. O casal que assina o contrato para conceber a criança escrava tinha três 

opções: (1) concordar com o contrato e conceber uma criança, (2) rejeitar o contrato e, 

ainda assim, conceber uma criança e (3) rejeitar o contrato e não conceber qualquer 

criança. O erro está em, reconhecendo a probabilidade extremamente reduzida da criança 

p existir se o casal escolher a opção 2, e atentando à vida que a criança tem sendo escrava 

– que apesar de não ser tão positiva como seria se não fosse escrava, é ainda assim 

positiva, vale a pena ser vivida –, procurar calcular qual é a melhor ação com base em 

tais valores (Roberts, 2009a). 

Para analisar se uma dada ação é permissível ou não, não podemos recorrer aos 

resultados atuais da ação ou inação em causa16, mas temos de determinar tal 

permissibilidade com base nos valores esperados das várias opções disponíveis, pelo 

menos se defendermos que tais avaliações “podem ter uma função orientadora da ação”17 

(Roberts, 2009a: 212).  

Atentando aos valores esperados calculados com base na informação que o casal 

tem disponível antes da ação, se escolherem a opção 2, o valor esperado dessa ação, para 

p, é muito pequeno, pois a probabilidade de tal ação resultar no nascimento de p é também 

muito reduzida, mas o mesmo se pode dizer do valor esperado, para p, da opção 1: com 

base na informação de que dispõe antes de realizar a ação, a probabilidade de p existir em 

função da realização da opção 1 é, também ela, incrivelmente reduzida (Roberts, 2009a). 

Com base na informação de que os pais dispõem antes da conceção, a probabilidade de p 

existir em função da escolha da opção 1 é tão baixa como a probabilidade de p existir se 

escolherem a opção 2. E mesmo que os pais aleguem que sabem exatamente como irão 

                                                           
15 No original: “only if it creates less wellbeing for a person who does or will exist at that world when the agent had the alternative of 

creating still more wellbeing for that same person at some other world”. 
16 Esta é uma ideia também defendida por Levy (2002), que defende que o Problema da Não-Identidade surge porque analisamos as 

ações em causa de um ponto de vista temporal errado. 
17 No original: “can have an action-guiding function”. 
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proceder no caso de assinarem o contrato, e que tal eleva as probabilidades de p vir a 

existir, tudo o que seria necessário seria copiarem todo o processo, mas não assinarem o 

contrato (continuavam a demorar o mesmo tempo, a fazer as coisas da mesma forma, 

apenas não assinavam o contrato). Assim, a probabilidade de p existir é a mesma nessa 

instância particular de 2 que na instância particular de 1. Como a probabilidade é a 

mesma, mas o bem-estar de p seria maior na opção 2, o valor esperado da opção 2 é 

melhor para p e a opção 1 implica, então, um risco de que exista dano causado a p. Se p 

existir e o risco se concretizar, existe dano causado a p (Roberts 2009a). 

Esta é uma possibilidade interessante, mas cuja aplicação me parece limitada e, 

em última instância, se bem-sucedida, apenas reduziria os verdadeiros casos de não-

identidade, mas não resolveria o problema. 

Parece-me limitada pois, exceto em casos como o da criança escrava, no qual há 

uma ação identificável que pode ser alterada sem comprometer a existência da pessoa 

futura em causa, tal solução parece-me muito difícil de aplicar: no caso da política 

arriscada, se é verdade que, ao optar por tal política, estamos a gerar um resultado no qual 

a qualidade de vida será inferior, também é verdade que, ao contrário do caso da criança 

escrava, não há outra ação que gere o mesmo resultado, i.e., no qual as pessoas futuras 

sejam as mesmas. No caso da criança escrava podemos defender que a ação é uma ação 

normal e não de não-identidade; o casal pode aceitar o contrato (opção 1), pode rejeitar o 

contrato (opção 2) mas pode também agir exatamente como o faria se aceitasse o contrato, 

mas assinando uma mera folha de papel, por exemplo (opção 3), em todas estas opções é 

possível que a criança que nascerá seja a mesma, bastando que a conceção ocorra no 

mesmo momento. Mas no caso da Política Arriscada, se a política escolhida for a política 

segura, não há possibilidade prática de que o resultado em termos de nascimentos seja o 

mesmo. Enquanto no caso da criança escrava, aceitar o contrato não interfere com a 

probabilidade esperada de esta nascer (interferindo apenas com a qualidade de vida desta), 

no caso da Política Arriscada há uma interferência real nas probabilidades esperadas. 

Assim, se tivermos de decidir qual das políticas adotar no caso da Política Arriscada – e 

contrariamente ao que acontece no caso da criança escrava, no qual as variáveis que 

definem que criança irá nascer estão sob o nosso controlo e podemos conceber a mesma 

criança quer assinemos o contrato quer não o assinemos –, tal decisão não é como a da 

criança escrava pois não controlamos as variáveis, e a escolha de uma política em 

detrimento da outra não afetará apenas a qualidade de vida das pessoas possíveis, mas 
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também as probabilidades de essas pessoas existirem. 

O caso da criança escrava é importante pois é um caso distinto da generalidade 

dos casos discutidos no âmbito da não-identidade. Pessoalmente, considero que o caso da 

criança escrava não deve ser considerado um caso de não-identidade. E o mesmo se aplica 

a outros casos semelhantes, como o caso do Sumo da Cegueira, exposto por Weinberg 

(2008). No caso do Sumo da Cegueira, a mãe, chamemos-lhe Sofia, ingere um sumo que 

lhe confere uma experiência prazerosa, mas que tem como efeito secundário que qualquer 

criança concebida após a ingestão desse sumo irá nascer cega. Sofia conhece tal efeito 

secundário, mas opta por ingerir o sumo ainda assim. Como resultado, Sally, a sua filha, 

nasce cega. Será este um caso de não-identidade? Ainda que tal possa ser alvo de 

controvérsia, eu defendo que não, que este caso não é um caso de não-identidade. E não 

o é porque a escolha de Sally não é simplesmente entre trazer Sally à existência ou não a 

trazer à existência (trazendo outra criança à existência ou, em última instância, não 

trazendo nenhuma). A escolha de Sally é entre não conceber qualquer criança, ingerir o 

sumo e conceber Sally, nascendo Sally cega, ou não ingerir aquele sumo e conceber Sally, 

que nascerá saudável. Como diz Weinberg (2008), se a mãe ingerir um simples sumo de 

laranja, por exemplo, conceberá Sally na mesma mas Sally nascerá saudável. A decisão 

entre ingerir o sumo da cegueira ou um mero sumo de laranja não tem qualquer impacto 

na identidade de Sally, e em ambos os casos Sally existiria. Assim, considero que este 

caso não é um caso de não-identidade. 

Um outro caso ainda mais claro é o seguinte: imaginemos dois pares de 

espermatozoides e óvulos, cada um na sua placa de Petri. Tanto o par 1, composto pelo 

espermatozoide 1 e pelo óvulo 1, como o par 2, composto pelo espermatozoide 2 e pelo 

óvulo 2, resultariam em seres humanos perfeitamente saudáveis e normais. Todavia, o 

técnico do laboratório decide que realizará apenas uma de duas ações: (1) permitirá que 

o par 1 se una e forme um ovo que acabará por resultar num ser humano saudável e 

destruirá o par 2; ou (2) submeterá o par 2 a radiação antes do espermatozoide fecundar 

o óvulo, o que fará com que o ser humano daí resultante sofra de deficiências físicas várias 

e seja afetado, ao longo da sua vida, por vários problemas de saúde que farão com que a 

sua vida seja reduzida para metade do que seria se não tivesse sido submetido a radiação. 

O técnico escolhe a opção 2. Considero que também este caso não é um caso de não-

identidade no sentido pleno da palavra. É um caso de não-identidade se o técnico escolher 

a opção 1, pois o ser humano 1 não poderia existir de outra forma, e se o técnico não 
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agisse dessa forma o ser concebido seria outro que não o ser humano 1. Mas quando o 

técnico escolhe a opção 2, aquilo que está em causa não é o argumento da não-identidade. 

O técnico não pode apelar ao argumento da não-identidade para justificar a sua opção 

pela ação 2, pois o técnico tem uma outra opção referente ao par 2: o técnico pode permitir 

que o espermatozoide 2 fecunde o óvulo 2 sem, no entanto, os submeter a radiação. Se o 

técnico escolhe a opção 1, o caso é corretamente construído como um caso de não-

identidade pois a escolha é entre conceber o ser humano 1 ou o ser humano 2. Mas quando 

o técnico escolhe a opção 2, tal caso não deve ser construído como um caso de não-

identidade pois a escolha não é entre conceber o ser humano 1 ou o ser humano 2, mas 

deve ser antes construída como uma escolha entre conceber o ser humano 2 sem o 

submeter a radiação ou conceber o ser humano 2 submetendo-o a radiação, sendo que 

neste caso a identidade do ser humano 2 não está em causa. 

Assim, mesmo aceitando que a explicação de Roberts funciona e que, por isso, as 

ações nos casos ‘não-pode-esperar-melhor’ são erradas pois as pessoas futuras sofrem 

danos moralmente relevantes, é questionável se tais casos são, de facto, casos de não-

identidade. Se Roberts tem razão em que as probabilidades esperadas se mantêm intactas, 

então os casos são casos normais, no qual a identidade (ou a probabilidade da identidade) 

do ser futuro se mantém intactas, devendo o caso ser tratado como um caso normal, pelo 

que a explicação de Roberts não afeta o argumento da não-identidade. 

Quanto aos casos ‘não-pode-fazer-melhor’, Roberts (2009b) defende que há dano 

envolvido, contrariamente ao que defende o argumento da não-identidade, e defende que 

tal dano não consiste nos efeitos reprodutivos da conceção, mas antes nos efeitos 

distributivos de tal ação. Roberts concede que o argumento da não-identidade mostra, no 

que respeita ao problema não-pode-fazer-melhor, que não há dano concecional, ou seja, 

a criança não sofre dano por ser trazida à existência. A mera conceção da criança não lhe 

causa dano. Contudo, alerta para que a conceção da criança deficiente ou limitada pode 

ter efeitos distributivos significativos que constituam dano para a criança e/ou para outras 

pessoas18 (Roberts, 2009b). 

                                                           
18 Mencionei acima que assumo que não há danos a terceiros. A proposta de Roberts nos casos não-posso-fazer-melhor passa por 

rejeitar esta premissa. Assim, pareço contradizer a minha formulação do problema. Contudo, analiso esta proposta por dois motivos: 
(1) tendo analisado a proposta de Roberts para uma parte do problema, entendo que faz sentido perceber a sua proposta para a outra 

parte do problema; (2) enquanto os custos impostos aos contribuintes ou empresas não tendem a figurar nas nossas preocupações 

principais nos casos de não-identidade, os possíveis danos a outros filhos dos agentes ou a outras pessoas pelas quais são responsáveis 
parecem-me preocupações mais prementes e que figuram mais facilmente nessa avaliação. Assim, apesar de tal solução, mesmo 

funcionando, ser sempre parcialmente insatisfatória por ter de se basear em danos a terceiros, tal solução parece-me interessante. É, 

no entanto, a única solução desse tipo que analiso, pelos motivos mencionados. 
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Roberts (2009b) defende que há dano quando um “ato cria menos bem-estar para 

alguma pessoa existente ou futura quando o agente tem a alternativa de criar mais”19 (p. 

8). Tal é uma condição necessária para existir dano. Todavia, defende que a seguinte é 

uma condição suficiente para a existência de dano injustificável: 

um ato será considerado errado quando o agente podia ter criado mais bem-estar para uma 

pessoa particular sem criar menos para qualquer outra pessoa existente ou futura e falha 

em fazê-lo. O que o agente faz é errado se causa dano sem razão–se, isto é, o agente causa 

dano a uma pessoa e podia ter evitado causar dano a essa pessoa em causar dano a mais 

ninguém.20 (Roberts, 2009b: 8) 

Porém, nem todos os danos são injustificáveis. Certos danos são justificáveis, pois 

são uma consequência inevitável da distribuição de benefícios ou da prevenção de danos 

mais severos a outras pessoas, ainda que, para serem justificáveis, tais danos, bem como 

os benefícios, tenham de ser distribuídos de forma apropriada (Roberts, 2009b). 

Os casos discutidos por Roberts (2009b) são casos em que os pais escolhem 

conceber uma criança com alguma deficiência ou limitação significativa quando 

poderiam, sem custos significativos para si ou para outros, ter concebido uma criança 

distinta, mas sem essa deficiência ou limitação, ou seja, casos análogos ao caso Wilma. 

Em quase todas as instâncias em que tal condição é satisfeita, Roberts (2009b) defende 

que existirá dano injustificável fruto das consequências distributivas de tal conceção, pois 

a criança em causa e/ou terceiros serão prejudicados de forma injustificável, uma vez que, 

tendo em conta os recursos limitados de que os pais dispõem, ou estes vão atender às 

necessidades da criança com deficiência e, para tal, terão de desviar uma quantidade de 

recursos extremamente significativa para a tal criança, recursos esses que, sem essa 

criança, seriam despendidos com o(s) seu(s) irmão(s). Os restantes filhos do casal – ou 

outras pessoas por quem os pais sejam responsáveis – podem não sofrer dano 

injustificável se o bem-estar de que dispuserem for o mais elevado possível ou se tiverem 

um bem-estar que, apesar de não ser o mais elevado possível, represente uma distribuição 

adequada de bem-estar entre as várias pessoas, atuais e futuras, por que os pais são 

responsáveis. 

Todavia, o teste para determinar se há ou não uma distribuição apropriada de 

                                                           
19 No original: “act creates less wellbeing for some existing or future person when the agent had the alternative of creating more”. 
20 No original: “an act will be considered wrong when the agent could have created more wellbeing for a particular person without 

creating less for any other existing or future person and fails to do so. What the agent does is wrong if it harms without reason–if, that 

is, the agent harms one person and could have avoided harming that one person without harming anyone else.” 
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recursos fruto da conceção da criança deficiente deve ser rigoroso e levar em consideração 

as possibilidades de ação que os pais têm ao seu dispor, incluindo as opções em que a 

criança deficiente não é concebida (Roberts, 2009b). 

Com tal teste, a conclusão de Roberts é de que há dano. Sendo p uma criança que 

o casal já tinha, e sendo q a criança deficiente que os pais escolheram conceber, quando 

tinham outras alternativas, entre as quais não conceber q, Roberts faz a seguinte análise:  

Quando fazemos tal comparação, percebemos que quando os agentes escolhem a 

deficiência injusta eles criam menos bem-estar para p quando tinham a alternativa de criar 

mais. Isso constitui dano para p. Ademais, uma vez que pelo menos uma alternativa–uma 

alternativa que deixa q de fora da existência completamente–cria bem-estar adicional para 

p e distribui bem-estar entre p e cada outra pessoa que existe ou existirá sob tal alternativa 

numa forma apropriada, tal dano a p é injustificável.21 (Roberts, 2009b: 29) 

Roberts aceita que, se o agente não tiver mais nenhuma pessoa pela qual é 

responsável, conceber a criança limitada/deficiente – a criança q – não é errado; porém, 

diz que a pressuposição com que está a discutir estes casos é a de que existem ou existirão 

outras pessoas pelas quais o agente é responsável (Roberts, 2009b). 

Assim sendo, em muitos casos, as pessoas pelas quais o agente é responsável 

sofrerão danos injustificáveis em virtude dos recursos de que são privados. A solução 

parece ser apenas uma: “não desviar recursos e bem-estar daquelas outras pessoas para 

q”22 (Roberts, 2009b: 35). Mas sem tal distribuição de recursos será q quem sofrerá um 

dano injustificável, pois não terá as suas necessidades atendidas e, segundo Roberts 

(2009b), isso “irá claramente causar dano a q. Afinal, a perda de bem-estar que q irá sofrer 

é perfeitamente evitável”23 (p. 35). 

A tese de Roberts (2009b) é, então, que neste tipo de casos existirão, quase 

sempre, danos distributivos injustificáveis, e que aquilo que resta saber é sobre quem 

recairão tais danos. Segundo Roberts, é incrivelmente difícil num caso destes não existir 

dano, pois as exigências são enormes (2009b). 

A proposta defendida por Roberts (2009b) relativamente aos casos ‘não-pode-

fazer-melhor’ parece-me insuficiente para resolver o problema da não-identidade, 

                                                           
21 No original: “When we do that comparison, we find that when the agents choose wrongful disability they create less wellbeing for 

p when they had the alternative of creating more. That constitutes harm to p. Moreover, since at least one such alternative–an 

alternative that leaves q out of existence altogether–both creates additional wellbeing for p and distributes wellbeing between p and 
each other person who does or will exist under that alternative in an appropriate way, that harm to p is unjustifiable.” 
22 No original: “not diverting resources and wellbeing from those other persons to q”. 
23 No original: “will clearly harm q. After all, the loss of wellbeing q will suffer is perfectly avoidable”. 
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desrespeitando, desde logo, o requisito da modéstia. 

Em primeiro lugar, penso que a noção de dano de Roberts é muito exigente e 

ampla, exigindo que geremos o maior bem-estar possível para cada pessoa, pelo menos 

se tal não implicar causar menor bem-estar para outra(s) pessoa(s), deixando muito pouca 

margem para as atividades egoístas – mas que não deixam ninguém pior do que estavam 

– que as pessoas levam a cabo todos os dias. Se eu tiver uma ligeira preferência por ver 

televisão ou cuidar do meu jardim ornamental – sendo tais atividades desnecessárias no 

sentido em que, se não as realizasse, o meu bem-estar não diminuiria significativamente 

–, em vez de ajudar pessoas fazendo voluntariado, tal parece ser, segundo a conceção de 

Roberts, danoso; afinal, podia optar por gerar um bem-estar significativamente maior para 

outras pessoas, mas opto por não o fazer, e tal não teria um custo significativo para mim. 

Tal parece-me ser uma conclusão demasiado forte, e implausível, sendo defensável que 

viola o requisito da modéstia. 

Um segundo problema prende-se com a ideia que Roberts defende de que “um ato 

será considerado errado quando o agente podia ter criado mais bem-estar para uma pessoa 

particular sem criar menos para qualquer outra pessoa existente ou futura e falha em fazê-

lo.”24 (Roberts, 2009b: 8). Contudo, tal condição faz com que seja quase sempre errado 

conceber um segundo filho, pois tal vai obrigar a desviar recursos que seriam utilizados 

no primeiro filho para suprir as necessidades do segundo, criando menos bem-estar para 

o primeiro filho do que poderia ter sido criado se não se tivesse concebido o segundo. 

Roberts poderia responder que neste caso os benefícios de ter um irmão compensariam 

tais prejuízos e não existe dano, mas, tal como disse no caso da criança com deficiência 

(Roberts, 2009b), tais benefícios podem ser obtidos de outras formas: a relação que tem 

com o irmão pode desenvolvê-la com um primo ou amigo, e a maturidade que adquiriria 

por partilhar brinquedos e por fazer alguns sacrifícios pode também ser obtida de outras 

formas. Se, por outro lado, defendermos que tal é falso e que os benefícios de ter um 

irmão são insubstituíveis e não podem ser obtidos de outra forma, e que superam 

claramente os custos, tal parece impor aos pais uma obrigação de ter sempre (pelo menos) 

dois filhos e nunca apenas um filho, pois estaríamos a privar o filho único dos benefícios 

de ter um irmão e, assim, estaríamos a causar-lhe dano. Qualquer que seja a conclusão 

que defendamos, tal parece ser implausível, o que constituiria mais uma violação do 

                                                           
24 No original: “an act will be considered wrong when the agent could have created more wellbeing for a particular person without 

creating less for any other existing or future person and fails to do so.” 
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requisito da modéstia. 

Um último problema com esta solução consiste no seguinte: se podemos defender 

que, se fossem impedidos de ter outro filho, seria o bem-estar dos pais que seria colocado 

em causa de forma significativa, não há motivo para que tal não se possa aplicar a ter um 

filho deficiente: pode ser tão doloroso para um pai não poder ter um segundo filho como 

para outro pai não poder ter um (segundo) filho surdo, porque, por exemplo, o pai também 

é surdo e a surdez seria um elemento de ligação único entre ambos (Dennis, 2004). E se 

assim é, mesmo dando o benefício da dúvida a Roberts e aceitando que existe dano, este 

pode ser perfeitamente justificável em virtude dos custos que ter de optar pela outra 

possibilidade de ação (e.g., não ter um filho cego) pode implicar para os pais. Roberts não 

pode simplesmente presumir que os custos para o agente de ter de optar pela ação 

alternativa são inexistentes ou insignificantes. 

Esta proposta parece-me, pelos vários motivos acima expostos, insatisfatória. 

 

 

1.4.1.2. Uma nova conceção de dano 

 

Um tipo de solução bastante popular na literatura do problema prende-se com o 

conceito de dano, mas que, em vez de aceitar a conceção de dano adotada no problema, 

consiste em fornecer uma conceção de dano alternativa. O problema da não-identidade 

parte de uma conceção de dano comparativa e contrafactual, i.e., uma conceção que 

estabelece a existência ou inexistência de dano comparando o estado em que a pessoa se 

encontra com outro estado, estado esse que é um contrafactual (i.e., não corresponde ao 

estado de coisas atual, não corresponde à realidade). Assim, numa versão desta conceção 

de dano, se eu impedir A de dar dinheiro a B estou a causar dano a B pois deixo B numa 

situação pior do que B estaria se eu não agisse como agi. 

Como a premissa de que, nos casos de não-identidade, o agente não causa dano 

à pessoa concebida em resultado da sua ação é muito importante para a conclusão de que 

a ação não é imoral, vários autores têm procurado resolver o problema defendendo que 

tal conceção de dano é inadequada e que deve ser substituída, e que uma conceção de 

dano apropriada irá resolver o problema mostrando que tais ações causam, efetivamente, 

dano às pessoas em questão. 

Esta via é seguida por Shiffrin (1999), que apresenta uma solução para o problema 
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da não-identidade baseada numa conceção totalmente não-comparativa de dano.  

Nesta conceção, “dano envolve condições que geram um abismo ou conflito 

significativo entre a vontade de uma pessoa e a sua experiência, a sua vida mais 

globalmente compreendida, ou as suas circunstâncias”25 (Shiffrin, 1999: 123). 

Por seu lado, os benefícios são divididos entre benefícios ‘preventivos’ (esta 

designação é dada por Hanser (2009) e usado também por Boonin (2014)) e benefícios 

puros: os primeiros consistem na prevenção de (maiores) danos enquanto benefícios puros 

são melhorias que vão para além do mínimo razoável para a nossa vida ser “tolerável e 

suscetível de identificação ativa”26 (Shiffrin, 1999: 125). 

Partindo destas distinções, Shiffrin assevera que é facilmente compreensível a 

permissibilidade (e talvez a obrigatoriedade) de, se não for possível obter o consentimento 

(ou a sua recusa) da pessoa em causa, causar um dano menor se tal for necessário para 

evitar um dano maior, mas que é já muito mais difícil – e talvez mesmo impossível – 

justificar a imposição de um dano para assegurar um benefício puro, ainda que este 

benefício seja maior do que o dano imposto (Shiffrin, 1999). 

Tal princípio é ilustrado recorrendo aos exemplos do Salvamento e do Cubo de 

Ouro: no primeiro, para salvar uma pessoa inconsciente de morrer afogada temos de lhe 

partir o braço; no segundo, um homem quer dar um cubo de ouro (que vale 5 milhões de 

euros) a outra pessoa com quem não consegue comunicar e a única forma de o fazer é 

deixar cair o cubo de um avião, sabendo que o mesmo cairá sobre o braço da pessoa, 

partindo-lho. Enquanto a primeira ação é claramente permissível e talvez até obrigatória, 

a segunda é já muito difícil de justificar, podendo mesmo ser errada (Shiffrin, 1999). E a 

dificuldade de justificar danos para conferir benefícios puros não se limita a benefícios 

monetários, mas a quaisquer benefícios puros, como seja ter uma inteligência acima da 

média (Shiffrin, 1999). 

Sendo que as conceções não são casos onde conferimos benefícios preventivos, 

mas casos onde conferimos benefícios puros, tais benefícios não servem para justificar os 

danos impostos (Shiffrin, 1999). 

Assim sendo, a ação de Wilma – bem como as várias ações em causa nos casos 

de não-identidade – é, no mínimo, moralmente problemática pois a mesma impõe danos 

para conferir benefícios puros, sendo que tais benefícios não justificam o dano e visto que 

                                                           
25 No original: “harm involves conditions that generate a significant chasm or conflict between one’s will and one’s experience, one’s 

life more broadly understood, or one’s circumstances”. 
26 No original: “tolerable and susceptible to active identification”. 
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tal parece ser a única justificação plausível que pode ser fornecida para justificar esses 

danos (Boonin, 2014).  

Contudo, tal solução é também insatisfatória. Como afirma Boonin (2014), não é 

necessariamente a diferença entre benefícios preventivos e benefícios puros que explica 

a diferença nos vários casos que Shiffrin avança, mas antes outras diferenças entre tais 

casos. A diferença nas nossas reações ao caso do Salvamento e o do Cubo de ouro é mais 

plausivelmente explicada pela incomensurabilidade entre os danos impostos e os 

benefícios concedidos, pois no caso do Salvamento tanto os danos como os benefícios 

são físicos, mas no caso do Cubo o dano é físico e o benefício monetário (Boonin, 2014). 

Se no caso do Salvamento tivermos de partir o braço à pessoa em questão não para lhe 

salvar a vida, mas para a impedir de perder uma larga quantia de dinheiro, a 

permissibilidade do ato já é muito mais questionável, e certamente não é obrigatório fazê-

lo (Boonin, 2014).  

Nos casos envolvendo capacidades das pessoas, mais uma vez, não parece ser a 

diferença entre benefícios puros e preventivos que é crucial, mas antes aquilo que é 

considerado normal no no que diz respeito a cada capacidade (Boonin, 2014). Se parece 

injustificável partir um braço a uma pessoa para aumentar a sua capacidade visual de 

normal para duas vezes superior ao normal, parece também injustificável causar o mesmo 

dano para impedir que a sua visão passe de duas vezes superiores ao normal para uma 

visão normal, ainda que numa ação esteja em causa um benefício preventivo e noutra um 

benefício puro. E se, por seu lado, for legítimo partir um braço a uma pessoa para evitar 

que a sua visão se deteriore de um nível normal (a 100%) para uma visão a 50%, também 

parece igualmente legítimo partir o braço à pessoa para lhe melhorar a visão de 50% para 

uma visão normal (Boonin, 2014). 

Outro aspeto que Boonin expõe como fundamental para que seja errado, no caso 

do Cubo, partir o braço à pessoa por forma a conferir-lhe o benefício em causa, e que 

constitui uma diferença fundamental entre tais casos e os casos de não-identidade, é que 

tal implica tratar tal pessoa de forma paternalista, coisa que não acontece nos casos de 

não-identidade pois as pessoas ainda não existem nem são ainda capazes de expressar a 

sua vontade livre e informada (Boonin, 2014). 

Além destes problemas, penso existir ainda outras duas dificuldades com a 

proposta de Shiffrin. De acordo com a sua definição de dano, são considerados danos as 

condições que criam um conflito entre a nossa vontade e a realidade que vivemos. Tal 
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definição possibilita que sejam considerados danos estados como, por exemplo, a 

ausência de asas, o que implica um alargamento, a meu ver absurdo, do conceito de dano, 

alargando o conceito para incluir condições impossíveis de satisfazer. 

Por fim, a ideia de que “[a] imposição de fardos e riscos significativos não é um 

aspeto da procriação excecional ou aberrante, mas de toda a procriação”27 (Shiffrin, 1999: 

137), que se segue da conceção de dano e do princípio defendidos por Shiffrin, é em si 

mesma problemática. Se Shiffrin defender que todas as ações que causem dano para 

conferir benefícios puros são erradas, implicando que toda a conceção é moralmente 

errada, tal parece-me claramente mais implausível do que o próprio problema da não-

identidade; se defender somente que para um benefício puro justificar um dano tem de ter 

uma determinada proporção relativamente ao dano (e.g., ser duas ou três vezes maior do 

que o dano imposto, como quer que isso fosse calculado) ou que tal dano tem de ser 

compensado (Shiffrin (1999) menciona a importância de compensar os danos impostos 

para conferir benefícios puros, mas não é claro se tal tem um efeito legitimador do ato ou 

apenas um efeito atenuador da ilegitimidade), tal é incapaz de resolver o problema da 

não-identidade, pois é possível modificar os casos para que cumpram tais requisitos. Por 

estes motivos, penso que esta solução é insatisfatória. 

Uma outra solução baseada noutra conceção de dano é defendida por Gardner 

(2015a). Entendendo o problema da não-identidade como requerendo apenas que 

mostremos uma razão contra a ação em causa – mas não que a ação seja, todas as coisas 

consideradas, errada –, a sua solução passa por apresentar uma noção de dano que entende 

ser capaz de fornecer um motivo contra a ação em causa. (Gardner, 2015a) 

Gardner (2015a) defende que causar dano implica colocar uma pessoa S num 

estado de coisas T, tendo tal estado T um aspeto “que é uma condição relativamente à 

qual S pode estar intrinsecamente melhor ou pior”28 (p. 434), sendo que para existir dano 

tem de ser satisfeita ainda a seguinte condição: “Se S existisse e T não tivesse acontecido, 

então S estaria melhor com respeito a essa condição”29
 (Gardner, 2015a: 434). 

Utilizando esta conceção parece ser possível resolver o problema da não-

identidade. Se uma criança é cega por razões genéticas, e a única forma de a mesma não 

ser cega seria – no mundo atual e com a ciência e tecnologia atuais – tal criança não 

                                                           
27 No original: “The imposition of significant burdens and risks is not a feature of exceptional or aberrant procreation, but of all 
procreation”. 
28 No original: “that is a condition with respect to which S can be intrinsically better or worse off” 
29 No original: “If S existed and T had not obtained, then S would be better off with respect to that condition”. 
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existir, esta conceção de dano continua a distinguir dano nesse caso, pois se a mesma 

existisse e não fosse cega estaria melhor, pelo que ser cega é um dano para tal criança. O 

facto de não existir forma de, no mundo em que vivemos e com os recursos que temos 

disponíveis, tal criança existir e não ser cega não impede que tal conceção defenda a 

existência de dano. 

Esta conceção está aberta a uma crítica importante, que Gardner (2015a) 

reconhece: segundo esta conceção, não ter asas ou não ter poderes telepáticos constituem 

danos. Contudo, tal resultado é difícil de aceitar, pelo menos se o mesmo não for 

qualificado. E é precisamente uma qualificação que Gardner (2015a) oferece, defendendo 

que a força da razão contra agir de forma danosa depende da inevitabilidade do dano: 

“Para qualquer estado de coisas, A, A é mais inevitável (menos evitável), quanto mais o 

mundo seria diferente se A não acontecesse, e A é menos inevitável (mais evitável), 

quanto menos o mundo seria diferente se A não acontecesse”30 (p. 440). Tendo em conta 

tais noções, defende que “Outras coisas sendo iguais, a razão contra causar dano a um 

individuo é tanto mais fraca quanto mais inevitável for o dano”31 (Gardner, 2015a: 440). 

Apesar de Gardner conseguir fornecer uma resposta sobre porque existe uma 

razão para não agirmos do modo que os agentes agem nos casos de não-identidade 

analisados na literatura (e.g. concebendo pessoas com deficiências quando podiam ter 

concebido outras pessoas, distintas, que não sofreriam de tais deficiências), a mesma não 

é robusta o suficiente e, a meu ver, não resolve o problema de forma satisfatória. Afinal, 

se o dano constitui uma razão cada vez menos forte quanto mais inevitável o mesmo for, 

tal faz com que em casos de não-identidade como o caso Wilma tal dano, a existir, seja 

praticamente irrelevante do ponto de vista moral, pois a cegueira para essa criança é tão 

inevitável como o é, para um humano, não ter asas. Ademais, a sua conceção de dano faz 

com que todos nós sejamos vítimas de inúmeros danos quando somos concebidos, mesmo 

que os nossos pais tenham feito tudo o que podiam por nós; tais danos podem ser 

moralmente irrelevantes, mas são danos ainda assim, seja não termos asas, não termos 

um QI de 300 ou não termos força sobre-humana. Contudo, uma teoria que tenha tais 

implicações alarga de tal modo o conceito de dano que este perde muito do seu 

significado. E se tais danos são inevitáveis e, por isso, irrelevantes, os mesmos não podem 

ser a base de qualquer objeção significativa à ação em causa. Uma potencial consequência 

                                                           
30 No original: “For any state of affairs, A, A is more inevitable (less avoidable), the more the world would be different if A did not 

obtain, and A is less inevitable (more avoidable), the less the world would be different if A did not obtain”. 
31 No original: “Other things being equal, the reason against harming an individual is weaker, the more inevitable the harm”. 
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deste alargamento do conceito de dano é que o mesmo pode, ao ser usado desta forma tão 

ampla e para descrever quer danos importantes como danos irrelevantes, privar o conceito 

de dano de qualquer utilidade no pensamento moral. 

 Há ainda outro problema com a teoria de Gardner: na tentativa de refutar a 

objeção de que a sua condição que toma por garantida a existência do sujeito é ad hoc, 

Gardner (2015a) responde dizendo que “Eu afirmo que este facto realmente não importa 

para os nossos juízos de senso comum sobre o dano, e que, por conseguinte, não devem 

contar para os nossos juízos sobre causar dano”32 (p. 436). Esta resposta, contudo, ignora 

um facto importante: o problema da não-identidade surge precisamente do choque entre 

um argumento sólido e as nossas intuições, pelo que não podemos responder a tal 

problema com o senso comum, visto que é precisamente esse senso comum que é 

colocado em causa pelo argumento. Além disso, o facto de o nosso raciocínio do senso 

comum não levar algo em conta não implica que o mesmo não deva levar esse facto em 

conta. Esta é, então, também uma solução insatisfatória.  

Uma última proposta em termos de dano que analisarei é a solução proposta por 

Harman (2004; 2009), que defende uma conceção de dano não-comparativa, ou seja, o 

dano não é definido, necessariamente, de forma comparativa (pelo menos não no sentido 

da conceção contrafactual, ou seja, nesta conceção para existir dano a pessoa não tem de 

estar pior do que estava ou estaria de outra forma). Nesta conceção, para causar dano a 

alguém basta fazer com que essa pessoa esteja num mau estado, sendo que tal mau estado 

pode ser dor física ou psicológica, uma deficiência, doença, entre outros, e o facto de uma 

ação causar dano constitui uma razão moralmente muito forte contra esse ato (Harman, 

2009). Defende também duas outras premissas: (1) que o simples facto de uma ação 

causar a uma pessoa mais benefícios do que danos não implica que tal ação seja 

permissível, não significa que os benefícios justifiquem os danos; (2) que se a existência 

de uma pessoa depende da ação em causa, os benefícios concedidos por essa ação a essa 

pessoa não são elegíveis para justificar os danos se existir uma ação alternativa que 

confira benefícios semelhantes sem acarretar danos semelhantes (Harman, 2009). 

Harman (2004) defende que a conceção contrafactual de dano tem como seu maior 

argumento o caso da cirurgia de salvamento, i.e., um caso em que o médico tem de operar 

um paciente para evitar que este morra, tendo nesse processo de o cortar e de lhe retirar 

                                                           
32 No original: “I contend that this fact really doesn’t matter to our commonsense judgments of harm, and that it therefore shouldn’t 

matter to our commonsense judgments of harming”. 



26 

o órgão que lhe ameaça a vida. A ação do médico, segundo a conceção contrafactual, não 

causa dano ao paciente. Todavia, Harman (2004) argumenta que aquilo que este caso 

mostra é que tal ação é permissível, não que não há dano, e acrescenta que a sua conceção 

de dano também é capaz de gerar este resultado: a ação é permissível, apesar de causar 

dano, pois as razões a favor da cirurgia (evitar um dano ainda maior e a morte do paciente) 

superam as razões contra (o dano causado pela cirurgia, que consiste no dano que o meu 

corpo sofre fruto da cirurgia). 

Ademais, Harman (2004) defende, como acima mencionado, que o facto de uma 

ação causar mais benefícios do que danos a uma pessoa não significa que o dano seja 

justificado e permissível, e dá como exemplos o caso de uma mulher violada e de um 

prisioneiro nazi. Nestes casos, Harman estipula que os benefícios que a mulher retira da 

violação superam os danos, em virtude do filho que tem fruto da violação e com quem 

desenvolve uma relação que é muito valorizada e que torna a sua vida melhor do que era 

antes da violação, e apesar da violação; no caso do prisioneiro nazi, apesar do dano 

sofrido, o homem aprende com tais experiências e adquire uma compreensão da vida e 

amadurece o seu carácter de tal forma que tais experiências, consideradas como um todo, 

conferem mais benefícios do que danos (Harman, 2004). 

Como é que esta conceção analisa os casos de não-identidade? De forma 

semelhante à análise do caso da cirurgia acima mencionada. Tomemos como exemplo o 

caso Wilma, que é um dos casos-tipo analisados por Harman. Neste caso, o dano consiste 

na cegueira de que a criança padece, e tal dano constitui uma forte razão contra a ação. E 

apesar de a mesma ação também beneficiar Pebbles, conferindo-lhe uma vida, 

considerada como um todo, positiva, tais benefícios não justificam o dano pois há uma 

ação alternativa, que consiste em esperar, fazer o tratamento, e engravidar mais tarde, que 

confere benefícios semelhantes a outra pessoa sem, no entanto, impor o dano que impõe 

ao conceber Pebbles (Harman, 2004; Harman, 2009). Deste modo, e como mencionado 

acima, nos casos em que a pessoa não existe independentemente da ação, os benefícios 

não podem ser usados para justificar os danos se existir outra ação que confere benefícios 

semelhantes sem danos paralelos (Harman, 2009). Esta estrutura de avaliação de ações 

explica porque é errado agir como agem os agentes nos casos de não-identidade 

analisados.  

Será tal proposta capaz de resolver o problema da não-identidade? A meu ver não, 

por vários motivos. 
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Em primeiro lugar, a sua análise do caso da cirurgia é insatisfatória, e uma análise 

mais profunda revela a superioridade da conceção contrafactual de dano, como explica 

Boonin (2014). Harman (2004) defende que o médico causa dano ao paciente ao operá-

lo; tal dano pode consistir no corte feito na barriga do paciente ou na dor pós-operação. 

Se o dano for o corte, também a conceção contrafactual permite concluir que há dano: 

afinal, o paciente está pior após a sua barriga estar cortada do que se a sua barriga estiver 

intacta; o corte da barriga e a remoção do órgão são dois atos distintos. Neste 

entendimento, ambas as conceções geram o mesmo resultado. Contudo, se defendermos 

que o dano consiste na dor pós-operação, o caso é diferente. Supondo que a operação não 

envolve corte, mas apenas dor pós-operatória que, no entanto, é menor do que a dor que 

sofreria se a operação não fosse realizada, a conceção contrafactual implica que não há 

dano, enquanto a conceção de Harman implica que há dano. Mas é mais plausível 

defender que não há dano: afinal, se tomo um comprimido para acabar com uma dor 

horrível, mas o efeito secundário é sentir uma pequena dor durante cinco minutos, tal ato 

não me causa dano; não se trata de ser um dano justificável, mas simplesmente parece 

mais legítimo defender que não há dano. (Boonin, 2014) 

Ademais, os casos de não-identidade são semelhantes ao caso em que o dano 

consiste na dor e não no corte, pois não há momento nenhum no qual a pessoa concebida 

esteja pior do que estaria, tal como acontece nesse caso, mas contrariamente ao que 

acontece no caso em que o dano consiste no corte. E se a conceção de Harman não é 

plausível no caso em que o dano consiste na dor, também não o será nos casos de não-

identidade (Boonin, 2014). Como sugere Boonin (2014), este argumento de Harman 

obriga-nos, quando muito, a reformular a premissa do argumento da não-identidade, 

afirmando agora que para existir dano, B tem de estar, em algum momento, pior do que 

estaria se A não agisse, mesmo que o ato seja, no geral, benéfico para B. Tal permite-nos 

manter o argumento mesmo perante a conceção de Harman, pois os seus argumentos não 

dizem respeito a casos em que a pessoas nunca estão pior do que estariam, mas apenas a 

casos em que estão melhor, no geral, do que estariam. 

Um segundo problema prende-se com o argumento de Harman relativo aos 

benefícios nem sempre justificarem os danos, exemplificado com os casos da violação e 

do prisioneiro nazi. Este argumento sofre de dois problemas, como defende Boonin 

(2014): (1) é possível defender que não há dano nestes casos, e que tais ações são erradas 

mesmo sem existir dano; podemos defender que não há dano – pois aceitamos a conceção 
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contrafactual de dano – mas, ainda assim, defender que tais ações são erradas pois, entre 

outros motivos, violam os direitos das vítimas. Mas (2) mesmo aceitando que há dano em 

tais casos, tal não estabelece nada de relevante para o problema da não-identidade pois há 

pelo menos um momento em que tais pessoas estão piores do que estariam se os agentes 

não tivessem agido, pelo que a conceção contrafactual revista acima mencionada implica 

também que há dano; contudo, nos casos de não-identidade, não há qualquer momento 

em que as pessoas estejam piores do que estariam, pelo que os casos não são paralelos 

(Boonin, 2014). 

Estes dois problemas mostram que a solução de Harman não é suficientemente 

robusta para resolver o problema da não-identidade. 

Além dos dois problemas acima mencionados, um outro problema com esta 

solução prende-se com a premissa defendida por Harman de que, nos casos em que a 

existência da pessoa em causa depende da realização da ação sob análise (i.e., a pessoa 

não existe independentemente da ação), os benefícios conferidos por essa ação não são 

elegíveis para justificar os danos se houver uma ação alternativa que confira benefícios 

semelhantes sem, no entanto, impor danos paralelos (Harman, 2009). Há dois problemas 

com esta ideia. O primeiro é que Harman não justifica convenientemente esta restrição. 

A sua explicação é somente que se temos outra forma de conceder benefícios semelhantes 

sem danos equivalentes, então os benefícios não contam a favor da ação. Contudo, nas 

diferentes ações, as pessoas beneficiadas não são as mesmas, e, como explica Weinberg 

(2008), “os benefícios em questão não são compensatórios (…). Ao invés, os benefícios, 

que superam o dano, estão ligados ao dano e são a única forma de conceder tais benefícios 

a essa pessoa”33 (p. 6). Tal premissa tem, então, de ser justificada.   

O segundo problema prende-se com uma objeção a que Harman (2009) procura 

responder, mas, a meu ver, falha. A objeção defende que para esta premissa ser verdadeira 

também a premissa mais geral – que não se restringe aos casos em que a pessoa não existe 

independentemente da ação – tem de ser verdadeira, e que tal restrição é ad hoc (Harman, 

2009). Todavia, continua o crítico, a versão irrestrita de tal premissa é claramente falsa, 

como se comprova pelo seguinte caso: eu tenho um benefício que posso dar a A ou a B, 

e é-me mais conveniente dar a A. Contudo, se der a A, A sofrerá uma pequena dor de 

cabeça, que é claramente compensada e superada pelo benefício; mas se o der a B, B 

                                                           
33 No original: “the benefits in question are not compensatory (…). Rather, the benefits, which outweigh the harm, are bound up with 

the harm and are the only way to deliver the benefits to that person”. 
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receberá o mesmo benefício, mas não sofrerá qualquer dano. É claramente permissível 

dar o benefício a A, e, assim, o crítico conclui que a versão irrestrita é falsa, pelo que 

temos de rejeitar também a versão restrita. (Harman, 2009). 

Harman (2009) responde que tal caso mostra que a versão irrestrita é, de facto, 

falsa, mas defende que tal ajuda a explicar porque a versão restrita é verdadeira mesmo 

sendo a versão irrestrita falsa. E o motivo porque a versão restrita é verdadeira, segundo 

Harman (2009), é porque nos casos que não são de não-identidade, quando beneficiamos 

alguém há dois motivos para agir: (1) beneficiamos essa pessoa e (2) se não agirmos essa 

pessoa é privada do benefício em questão. Já nos casos de não-identidade, apenas a 

primeira razão se aplica. 

Será tal resposta satisfatória? A meu ver não é, e esta ideia é também defendida 

por Hanser (2009). A resposta de Harman apenas explica uma diferença entre beneficiar 

pessoas independentemente existentes e beneficiar pessoas que não existem 

independentemente, e mostra porque não somos obrigados a beneficiar uma pessoa que 

não existe independentemente quando podemos beneficiar uma que existe 

independentemente. Contudo, no caso acima mencionado, ambas as pessoas existem 

independentemente da ação, pelo que a sua explicação é insatisfatória. Aplicando o seu 

modelo de análise, percebemos que as razões em favor de dar o benefício a A são iguais 

às razões em favor de dar o benefício a B, exceto no facto de dar a A ser ligeiramente 

mais conveniente para mim. Porém, o dano causado a A é uma razão forte contra a ação, 

razão essa que não existe no caso de dar o benefício a B, e essa razão supera o ligeiro 

benefício de ser mais conveniente para mim dá-lo a A. Assim, a sua conceção parece 

implicar que é inadmissível dar o benefício a B, mas tal é implausível (Hanser, 2009).  

Por estes motivos, também esta solução falha. 

 

 

1.4.2. Injustiça para com uma pessoa sem que exista dano 

  

Uma outra possibilidade para tentar resolver o problema consiste em negar que 

uma ação apenas seja errada se causar dano. Esta premissa, incorporada pelo argumento 

da não-identidade, é claramente falsa. Todavia, não basta rejeitar esta premissa mostrando 

que a mesma é falsa: os defensores deste tipo de solução têm de demonstrar que há uma 

característica suficiente para tornar uma ação moralmente errada que é independente do 
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dano e que essa característica está presente nas ações a que objetam nos casos de não-

identidade. 

 

 

1.4.2.1. Soluções baseadas em direitos 

 

Um dos pensadores que segue tal via é Woodward (1986), que defende que as 

pessoas não têm apenas um “interesse geral em manter um elevado nível geral de bem-

estar”34 (p. 809) mas têm vários interesses específicos importantes. Tais interesses 

específicos são protegidos por vários ditames morais, e a violação de tais interesses não 

é sempre compensável ou justificável com um aumento do bem-estar geral do indivíduo. 

Afirma também que não só os estados de coisas, mas também as ações, são objetos 

apropriados de avaliação moral, e que as ações devem, por vezes, ser avaliadas enquanto 

tal e não em virtude das consequências que produzem (Woodward, 1986). 

Estas duas ideias estabelecem a base na qual procurará erigir a sua solução para o 

problema da não-identidade, solução essa que não apela ao conceito de dano mas antes 

aos direitos que o indivíduo tem, a seu ver. E exemplifica tais ideias com vários exemplos, 

como o de Viktor Frankl, um prisioneiro nazi, cuja detenção num campo de concentração 

lhe permitiu adquirir um conhecimento e experiência da condição humana que tornou a 

sua vida mais rica no geral (Woodward, 1986). Aquilo que Woodward (1986) defende é 

que tal aumento no bem-estar geral da vida de Frankl não compensa nem justifica a 

violação de direitos a que foi sujeito, mesmo que tal contributo para o seu bem-estar e 

para a riqueza da sua vida tivessem sido previstos e pretendidos pelos nazis. Outros 

exemplos usados para demonstrar que nem sempre o ganho de bem-estar justifica a 

violação de direitos são o caso de uma promessa que o sujeito é incapaz de cumprir – mas 

que, apesar disso, deixa o recipiente melhor do que estaria se não lhe tivesse prometido 

nada – e o de uma pessoa que vê a sua intenção de comprar um bilhete de avião barrada 

por motivos racistas, sendo que o avião acaba por se despenhar (Woodward, 1986). 

Da mesma forma que os nazis não podem reclamar crédito pelas coisas positivas 

que Frankl fez com a sua vida em consequência das suas vivências no campo de 

concentração, também os decisores que escolhem a Política Arriscada não podem 

reclamar os créditos pela vida positiva das pessoas que vivem 300 anos após a sua decisão 

                                                           
34 No original: “general interest in maintaining a high overall level of well-being”. 
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e que são afetadas pela radiação (Woodward, 1986). Além disso, Woodward (1986) 

considera que a morte causada pela radiação constitui uma violação dos direitos dessas 

pessoas, e que tal violação não é compensada pelo bem-estar de que estas desfrutam, 

analogamente ao que acontece no caso da promessa que não é cumprida, cujo aumento 

no bem-estar do recipiente não justifica a criação de uma promessa impossível de 

cumprir. O problema nos casos de não-identidade é o mesmo que detetamos no caso da 

promessa: “pode ser errado adotar um curso de ação que vai trazer certas obrigações à 

existência e fazer com que o incumprimento destas seja inevitável”35 (Woodward, 1986: 

813), ainda que gere tanto bem-estar como qualquer outra alternativa possível. Woodward 

(1986) analisa um caso semelhante ao da Política Arriscada mas mais comum e de simples 

análise, na qual uma empresa (Corporação Acme) dispõe de poluentes de forma 

irresponsável, o que se prevê que irá causar danos em várias pessoas ao longo dos anos. 

A empresa só permanece aberta em virtude de tal política, que é mais económica, e em 

consequência disso, são contratadas pessoas de vários pontos do país, entre as quais A e 

B que, se nunca tivessem sido contratados pela empresa não se conheceriam. A e B 

acabam por ter um filho, C, que acaba por desenvolver um cancro (Woodward, 1986). 

Woodward (1986) considera que também neste caso “a corporação Acme violou, 

de forma consciente, algum direito ou obrigação devida a C”36 (p. 814).   

No caso da rapariga de 14 anos, assevera que a mesma lógica explica o que existe 

de errado em tal caso:  

pelo menos nos casos típicos em que uma rapariga de catorze anos como Alma falha em 

dar ao seu filho um “bom começo” na vida, tal será porque ela é seriamente deficiente 

(talvez inevitavelmente, dada a sua juventude) em cumprir tais deveres e obrigações 

parentais.37 (Woodward, 1986: 815) 

E Woodward (1986) considera que a decisão de ter o filho aos 14 anos é errada 

mesmo que esta seja a única possibilidade da rapariga ser mãe, pois violará deveres e 

obrigações para com aquele. E o mesmo se aplica ao caso de um casal que tem uma 

doença que os matará daqui a 15 anos (doença essa que o casal sabe ter, e sabe quais serão 

os seus efeitos), e decidem conceber uma criança ainda assim. Devido ao ambiente, a 

criança não sobreviverá muito tempo sem os pais, pelo que estes decidem matá-lo de 

                                                           
35 No original: “can be wrong to adopt a course of action which will both bring certain obligations into existence and make failure to 

meet them unavoidable”. 
36 No original: “the Acme corporation did in fact knowingly violate some right or obligation owed to C”. 
37 No original: “at least in typical cases in which a fourteen-year-old girl like Alma fails to give her child a “good start” in life, this 

will be because she is seriously deficient (perhaps unavoidably, given her youth) in meeting such parental duties and obligations”. 
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forma indolor pouco tempo antes de morrer; a criança tem uma vida curta mas muito feliz 

(Woodward, 1986). Também neste caso Woodward (1986) defende que a sua “análise 

confere uma justificação para o juízo que estes pais prospetivos podem agir erradamente 

em decidir ter crianças”38 (pp. 816-817). 

A sua explicação do problema nos casos em análise, como o da Política Arriscada, 

tem por base “a diferença entre a situação do povo nuclear sob a escolha da política 

nuclear (quando são mortos, magoados, etc.) e uma situação de base (inatingível) em que 

o povo nuclear existe e essas violações dos seus direitos não ocorrem”39 (Woodward, 

1986: 817). 

Um problema com esta solução prende-se com a analogia dos casos de não-

identidade com o caso da promessa que gera obrigações que não podemos cumprir, 

analogia – fundamental na argumentação de Woodward – que Boonin (2014) rejeita. 

Segundo Boonin (2014),  

há uma explicação mais simples para a imoralidade da minha ação de fazer as duas 

promessas: o meu ato é errado não porque gera um novo direito que tu não tens atualmente 

e que será mais tarde violado, mas porque o ato viola um direito que tu já possuis: o direito 

a não ser sujeito a uma promessa falsa.40 (Boonin, 2014: 115). 

Não só isso, Boonin (2014) defende que há casos em que é moralmente aceitável 

fazer promessas que não podemos cumprir se tal for necessário para conferir um benefício 

suficientemente grande, e dá como exemplo o caso em que posso prometer doar um rim 

a uma pessoa que, caso não receba um rim, morrerá (suponhamos que eu sou a única 

pessoa que lhe pode dar um rim compatível) e, simultaneamente, prometer pintar-lhe a 

casa, sabendo que não cumprirei a segunda parte da promessa (pintar a casa) ou posso 

não prometer nada e não lhe darei o rim nem lhe pintarei a casa, e a pessoa morrerá; neste 

caso, é muito provável que seja legítimo fazer a promessa de doar o rim e pintar a casa 

mesmo sabendo que não cumpriremos a segunda parte da promessa, e a legitimidade da 

ação advirá da magnitude do benefício conferido (Boonin, 2014). Todavia, o mesmo se 

passaria nos casos de não-identidade: os benefícios conferidos seriam suficientemente 

                                                           
38 No original: “analysis provides a justification for the judgment that these prospective parents may act wrongly in deciding to have 

children”. 
39 No original: “the difference between the situation of the nuclear people under the choice of the nuclear policy (when they are killed, 

injured, etc.) and an (unattainable) baseline situation in which the nuclear people exist and these violations of their rights do not 

occur”. 
40 No original: “there is a simpler explanation for the wrongness of my making the two promises: my act is wrong not because it 

generates a new right that you do not currently have and that will later be violated but because the act violates a right that you already 

have: the right not to be the subject of a false promise.” 
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grandes para legitimar a obrigação não satisfeita. 

Outro ponto crítico na argumentação de Woodward (1986) é a ideia de que os pais 

têm obrigações para com os filhos, e que tipo de obrigações são essas. Porém, é pouco 

claro que tipo de obrigações terão os pais em situações como a da rapariga de 14 anos e, 

mais ainda, em casos como o caso Wilma (Boonin, 2014). Nos casos em que o caso de 

não-identidade diz respeito a uma condição genética, é muito pouco claro qual será a 

aplicação da solução de Woodward (se é que Woodward pretende aplicar a sua solução a 

tais casos), visto que a única solução possível seria ele considerar erradas todas as 

conceções de pessoas com a condição genética em causa (e.g., cegueira, surdez, síndrome 

de Down, entre outras). Nos casos, como o da rapariga de 14 anos, que dizem respeito a 

condições materiais, a sua solução será também condenar todas as conceções do mesmo 

género (e.g., em que não há alimentação, habitação e/ou educação adequadas). Todavia, 

tal é também problemático, não só porque tais obrigações parentais são imensamente 

condicionadas pelas circunstâncias histórico-sociais, como porque tal padrão resultará 

num veredicto de imoralidade à maioria das conceções de toda a história da humanidade. 

Afinal, só no século XX se tornou corrente a escolaridade básica obrigatória, e a 

alimentação começou a ser suficientemente boa para passar o crivo de Woodward (se um 

casal alimentasse um filho com refeições do mesmo calibre nutricional que era comum 

no século XV ou XVI, penso que Woodward consideraria isso uma violação dos deveres 

parentais), e também a habitação viu melhorias substanciais nas últimas décadas. 

Ademais, a esperança de vida que tem por base a sua potencial condenação do casal que 

concebe um filho sabendo que este só viverá 15 anos, apesar da sua vida ser muito feliz 

durante esse tempo, é também algo que melhorou substancialmente nas últimas décadas 

e séculos. 

Ao contrário do que me parece ser o entendimento de Woodward, penso que as 

obrigações parentais (se a vida da criança for, em geral, positiva) serão mais 

fidedignamente concebidos como requisitos para evitar negligência, isto é, critérios para 

evitar que os pais concedam aos filhos cuidados abaixo de um dado limiar quando podem 

oferecer-lhes um cuidado superior e para estabelecer critérios segundo os quais pode ser 

necessária uma intervenção estatal, seja subsidiando o cuidado e educação da criança, 

seja retirando-as aos pais em caso de negligência. Porém, se assim for, no caso da rapariga 

de 14 anos, quando muito quem estaria em falta seria o Estado por não prestar a 

assistência devida, e não da rapariga que faz tudo o que está ao seu alcance para que 
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aquela criança particular tenha a melhor vida que lhe pode proporcionar.  

O problema da não-identidade resiste, de novo, a meu ver, à solução proposta. 

Contudo, há outros autores que apresentam abordagens semelhantes. Smolkin 

(1994) defende que uma proposta que procure resolver o problema da não-identidade 

apelando a direitos não deve ser rejeitada de forma imediata como inapropriada, como 

sendo inaplicável nos casos de não-identidade, afirmando que nada há de ilógico ou 

inconsistente com a ideia de que os direitos das pessoas cuja existência depende da ação 

escrutinada no caso de não-identidade podem ser violados por tal ação. Assim, Smolkin 

(1999) procura fornecer uma solução para o problema da não-identidade que se baseia, 

precisamente, em direitos, direitos esses detidos pelas pessoas que existem em 

consequência das ações tomadas nos casos de não-identidade. 

Smolkin (1999) defende “a tese da Condição Justificadora de Reclamação”41 (p. 

202), segundo a qual “a vida de uma pessoa justifica uma reclamação se e somente se 

algum ato que foi necessário para ela existir também provocou a sua incapacidade para 

levar uma vida boa em alguma fase particular da sua vida”42 (p. 205), ou na sua vida como 

um todo. Uma vida seriamente defeituosa é uma vida que não possui o suficiente de um 

ou mais dos bens necessários ao florescimento humano, necessários a uma vida boa, e 

exemplos de tais bens incluem a liberdade, a autonomia e a integridade e bem-estar físicos 

(Smolkin, 1999).  

Resumindo a sua proposta, afirma: 

embora não afirme que seremos sempre capazes de dizer quando uma pessoa é capaz de 

levar uma vida ou fase de vida florescente, acredito que há muitos casos em que seremos 

capazes de fazer tal juízo. E a minha alegação é que quando uma pessoa é, como resultado 

de uma ação de uma pessoa anterior, causada (1) a existir e (2) a ser incapaz de levar uma 

vida florescente em alguma fase da sua vida, então essa pessoa tem uma reclamação 

legítima de que tal ato a injustiçou.43 (Smolkin, 1999: 206). 

Smolkin (1999) defende que tal explica porque consideramos as ações nos casos 

de não-identidade erradas: elas violam os direitos que as pessoas futuras têm a uma vida 

florescente em cada uma das suas fases. No caso da Corporação Acme, que Smolkin 

                                                           
41 No original: “the Complaint-Warranting Condition thesis”. 
42 No original: “a person’s life is complaint-warranting if and only if some act that was necessary for her to come into being also 

resulted in her being unable to lead a good life in any particular life stage”. 
43 No original: “although I do not claim that we will always be able to say when a person is able to lead a flourishing life or life stage, 
I believe that there are many cases in which we are able to make such a judgment. And my claim is that when a person is, as a result 

of an earlier person’s action, caused (1) to exist and (2) to be unable to lead a flourishing life in some life stage, then that person has 

a legitimate complaint that this act wronged her.” 
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(1999) adapta por forma a que a criança desenvolva cancro e que seja necessário retirar-

lhe um rim, bem como submetê-la a bastante quimioterapia, para tratar o cancro, o 

problema seria que a criança teria, em consequência da ação da corporação, uma fase da 

sua vida em que seria incapaz de ter uma vida boa. Se procurássemos adaptar o caso 

Wilma para se enquadrar nesta solução de forma simples e imediata, podíamos estipular 

que Pebbles sofrerá de uma condição genética, transmitida por Wilma, que só pode ser 

tratada após Pebbles atingir a maioridade e que fará com que Pebbles tenha bastantes 

problemas de saúde durante a sua infância e adolescência (análogos ao que a criança terá 

no caso Acme derivado do tratamento do cancro). 

A solução de Smolkin também é insatisfatória. A divisão da vida em fases é 

necessária para que possa obter os resultados que pretende, mas não há qualquer princípio 

fornecido para explicar como e em quantas fases devemos dividir uma vida. Ademais, 

considerando novamente o caso modificado da Corporação Acme tal como proposto por 

Smolkin, se o tratamento demorar apenas 2 anos, por exemplo, tal não torna, 

necessariamente, a adolescência de C numa fase negativa da sua vida, ou numa fase onde 

a mesma não floresce. Se assim for, Smolkin parece não conseguir obter o resultado que 

deseja, que é condenar a ação como errada por esta fazer a pessoa ter uma fase da sua 

vida em que é incapaz de florescer. 

Ademais, há casos de pessoas a quem um revés como um cancro não destrói a sua 

vida, ou uma fase desta, mas é antes o catalisador do seu verdadeiro florescimento 

posterior. Se assim for, mais uma vez, e supondo que tal acontece com C no caso 

considerado, Smolkin não obtém o resultado que pretende. 

Outro problema ainda diz respeito ao alegado direito das pessoas a terem vidas 

florescentes, e não só na vida tomada como um todo, mas em todas as suas fases, e ao 

facto de tal vida exigir os vários bens elencados por Smolkin (1999). Todavia, tal é uma 

posição insustentável, por dois motivos: (1) ou defende que é imoral conceber pessoas 

que não vivam vidas que não sejam concebidas como florescentes ou, para evitar tal 

resultado, terá de definir o florescimento como algo bastante menos exigente do que, à 

primeira vista, parece; (2) pode ter como resultado absurdo a condenação de uma vida 

fantástica, como seja, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde e, em 

virtude deste, despende muito do tempo dos seus primeiros anos de vida no hospital por 

forma a receber tratamento, mas cujos restantes 80 anos de vida são de imensa felicidade 

e realização. Conceber tal pessoa parece ser totalmente legítimo, mas Smolkin teria de 
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defender que não, que tal conceção é imoral, visto que a sua infância se encontra abaixo 

do limiar exigido. Esta implicação parece-me ser ainda mais implausível do que a 

conclusão do argumento da não-identidade. 

Deste modo, também a proposta de Smolkin falha no seu intento de resolver o 

problema. 

 

 

1.4.2.2. O desrespeito como fundamento da imoralidade 

 

Apesar de uma potencial violação de direitos ser, possivelmente, o caso mais 

intuitivo de como uma ação pode ser errada mesmo não causando dano, esta não é a única 

possibilidade. Wasserman (2005; 2009) também defende que uma ação não tem de ser 

danosa para ser errada, mas em vez de se focar em direitos, centra a sua atenção noutro 

aspeto, e afirma que as motivações/intenções do agente podem ser essenciais para tornar 

uma ação legítima.  

O facto de uma criança padecer de determinados sofrimentos ou limitações, 

inerentes à sua conceção, não é em si mesmo suficiente para que a ação seja imoral (se 

tais custos forem menores que os benefícios, como é pressuposto nos casos de não-

identidade). O fator decisivo é, para Wasserman, se o bem da criança em questão figura 

entre as razões para a sua conceção, se as intenções são ou não as corretas: “se o bem 

esperado da vida da criança não desempenha qualquer papel na sua decisão de ter a 

criança, esse bem não pode ser pesado contra, ou usado para justificar, o sofrimento ou 

limitação que se espera que ela enfrente”44 (Wasserman, 2005: 147). Comparando a 

conceção de uma criança limitada como forma de evitar um determinado custo com a 

conceção da mesma criança limitada em virtude de um desejo de ter uma criança desse 

tipo, Wasserman (2009) defende que o segundo motivo é mais legitimador da ação do 

que o primeiro. Deste modo, no caso Wilma, a maior ou menor legitimidade da ação de 

Wilma dependerá do motivo pelo qual Wilma age da forma que age, e neste caso, como 

o motivo é independente da criança – no sentido em que o motivo que leva Wilma a 

engravidar imediatamente e a não tomar a medicação é o incómodo que tomar a 

medicação lhe causaria –, tal motivo não legitima a ação em causa e esta é condenável. 

                                                           
44 No original: “if the expected good of the child’s life plays no role in their decision to have the child, that good cannot be weighted 

against, or used to justify, the suffering or limitation he is expected to face”. 
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E as intenções não são relevantes apenas nos casos de pessoas individuais que 

procuram conceber, mas também em políticas supraindividuais, escolhidas por pessoas 

com poderes de decisão, e nas quais os custos incorridos pelas pessoas nascidas em 

consequência de tal política são justificados pelos maiores benefícios de que tais pessoas 

desfrutam em virtude dessa política (que é necessária para o seu nascimento). Um 

exemplo deste tipo de ação é a Política Arriscada, que Wasserman considera errada em 

virtude de os decisores, “não tendo intenção de criar indivíduos que podem apenas viver 

vidas mais curtas e menos vantajosas, demonstram uma indiferença desrespeitosa perante 

as dificuldades enfrentadas por esses indivíduos”45 (Wasserman, 2009: 268). Por outro 

lado, se a conceção de pessoas que viverão tais dificuldades for pretendida, sabendo-se 

que tais dificuldades serão compensadas pelos benefícios que a vida concedida lhes 

proporcionará, então os decisores já não estarão a demonstrar esse desrespeito 

(Wasserman, 2009). Assim, segundo Wasserman (2009), os custos impostos a pessoas 

futuras nos casos de não-identidade podem ser compensados pelos benefícios se o agente 

pretender que aquele tipo particular de pessoa seja concebido, e a pessoa não agirá de 

forma imoral para com tais pessoas:  

O que parece importar é se a criança é “desejada” em parte por algum atributo que pode 

apenas ter num estado prejudicial, ou mesmo desejada pelo estado prejudicial em si 

mesmo. Enquanto o desejo de criar uma pessoa com tal traço ou em tal condição pode, 

por vezes, refletir uma conceção do bem moralmente deformada, aqueles que devem a 

sua existência proveitosa a esse desejo não tem uma posição especial para reclamar.46 

(Wasserman, 2009: 281) 

É por isso que Wasserman considera que os pais que concebem um filho com uma 

determinada condição porque desejam um filho com essa condição agem de forma menos 

criticável do que pais que fazem o mesmo, mas para evitar um custo, como não receber 

dinheiro da família ou do Estado destinado a ajudar a educar crianças com necessidades 

especiais. Também os decisores que escolhem a Política Arriscada não podem apelar aos 

benefícios concedidos pois não têm qualquer intenção particular de conceber pessoas com 

as limitações que concebem, essas são meros efeitos secundários de uma política 

                                                           
45 No original: “having no intention to create individuals who can only lives shorter and less advantaged lives, display a disrespectful 

indifference to the hardships faced by those individuals”. 
46 No original: “What does seem to matter is whether the child is “wanted” in part for some attribute that it can only have in a harmful 
state, or even wanted for that harmful state itself. While the desire to create a person with such a trait or in such a condition may 

sometimes reflect a morally deformed conception of the good, those who owe their worthwhile existence to that desire will have no 

special standing to complain”. 
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escolhida em benefício próprio (Wassarman, 2009). 

Já no caso da Política Chauvinista, como a conceção de pessoas daquele tipo é 

desejada pelos agentes, a ação já não é injusta ou desrespeitosa para com as pessoas que 

são concebidas. Como diz Wasserman (2009), “[e]nquanto “não-Russo” pode ser um 

critério para seleção, “diferente de qualquer pessoa que teria existido sob uma política 

diferente” não pode ser”47 (p. 280), por si só, legitimador, mesmo tratando-se de um caso 

de não-identidade. 

Também esta solução é insatisfatória, e é-o desde logo porque não explica porque 

conceber pessoas com vidas piores do que as que seriam desfrutadas por outras pessoas 

que podíamos ter concebido em seu lugar é desrespeitoso para com essas pessoas e porque 

tal desrespeito seria imoral ou criticável. Isto pois podemos distinguir, como faz Boonin 

(2014), entre ‘sofrimento nocivo’ e ‘sofrimento inócuo’, sendo o primeiro o “sofrimento 

causado por um ato que faz com que a vítima fique pior do que de outro modo estaria”48 

(p. 185), enquanto o segundo é o sofrimento decorrente de um ato que não tem efeito, ou 

seja, que não deixa a vítima pior do que estaria. E, segundo Boonin (2014), somente a 

indiferença ao primeiro tipo de sofrimento é problemática. Portanto, para o argumento de 

Wasserman ter hipóteses de funcionar, tem de fornecer uma justificação independente 

(i.e., independente do facto de tal o ajudar a resolver o problema da não-identidade ou de 

o ajudar a justificar as suas intuições) para a tese de que a indiferença ao ‘sofrimento 

inócuo’ é problemática e desrespeitosa, e é pouco provável que exista tal justificação – e 

que esta justificação respeite os três requisitos defendidos por Boonin e acima expostos 

(Boonin, 2014). 

Um outro problema com a proposta de Wasserman é a sua (propensão para a) 

inaplicabilidade prática, isto porque as intenções dos agentes são privadas, e o único 

conhecimento que podemos obter das mesmas deriva do que os próprios agentes nos 

comunicam. Assim, se os agentes não comunicarem as suas verdadeiras intenções quando 

estas são (segundo a tese de Wasserman) desrespeitosas, alegando antes terem intenções 

(que Wasserman considera) respeitosas, não temos meios de aferir a veracidade das 

mesmas. Assim, se o casal que tem um filho deficiente, optando por tomar medicação 

durante três meses para ter um filho saudável, não porque deseja ter um filho deficiente, 

mas porque não quer alterar os seus planos de férias (o que só é possível se não tomar a 

                                                           
47 No original: “While “non-Russian” can be a criterion for selection, “different from any person who would have come into existence 

under the alternative policy” cannot be”. 
48 No original: “caused by an act that makes the sufferer worse off than he would otherwise have been”. 
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medicação e conceber imediatamente), Wasserman condena tal ação como sendo 

desrespeitosa. Porém, se os pais alegarem que não agiram de tal modo apenas para não 

incorrerem num custo (modificar os seus planos de férias) mas também porque desejam 

ter um filho deficiente, a tese de Wasserman já não condenaria tal ato, e não lhe é 

geralmente possível provar (a menos que os próprios confessem a alguém) que os pais 

não têm realmente essa intenção. Além disso, o problema não se resume à inaplicabilidade 

prática, mas há ainda a dificuldade de os agentes poderem racionalizar as suas ações, ao 

ponto de nem os agentes conseguirem distinguir as suas motivações originárias: um 

agente pode, conhecendo o problema da não-identidade e a proposta de Wasserman, 

racionalizar a sua decisão de tal forma que conceber aquele tipo de pessoa que pretende 

conceber passe, efetivamente, a ser não um mero meio para um fim (e.g., evitar um 

inconveniente ou receber alguma compensação financeira), mas um fim, ou seja, que a 

conceção daquele tipo de pessoa seja o propósito da ação. 

Ademais, mesmo que o conseguisse não resolveria o problema da não-identidade, 

pois basta modificar os casos em questão e presumir que os agentes conhecem o problema 

da não-identidade e que pelo menos parte da sua motivação passa por conceber pessoas 

deficientes. Contudo, mesmo nestes casos, a intuição generalizada continua a ser que 

agiram erradamente, mas a proposta de Wasserman já não consegue justificar tal intuição. 

Aliás, dois exemplos reais disso mesmo são os casos de Sharon Duchesneau e Candy 

McCullough, e de Tomato Lichy e Paula Garfield (Hinsliff & McKie, 2008; Teather, 

2002; Wilkinson & Garrard, 2013), dois casais que deliberadamente conceberam crianças 

surdas porque desejavam ter filhos surdos de modo a que estes participem da mesma 

comunidade e cultura surda da qual os seus pais já são membros.  

Também esta proposta me parece, assim, insatisfatória. 

Uma outra proposta que se foca no desrespeito é a de Vrousalis (2013), que 

também defende que uma ação pode ser injusta para com alguém em virtude de 

desrespeitar essa pessoa, defendendo que nos casos de não-identidade em que 

consideramos a ação do agente errada, tal tem por base um desrespeito inerente em tal 

ação, que viola, assim, os direitos das vítimas a serem respeitadas. 

Vrousalis (2013) defende a existência de direitos que protegem a humanidade das 

pessoas: “Direitos respeitadores da humanidade, portanto, não protegem apenas os 

interesses ou (hipotéticas) escolhas da criança: eles também se destinam a atribuir respeito 
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ao seu estatuto, ou ao tipo de ser que ele é”49 (p. 597). Nos casos de não-identidade, as 

ações em causa são erradas pois não respeitam devidamente as pessoas em questão, não 

as tratando como fins em si mesmas (Vrousalis, 2013). Aquilo que está em causa é “o 

tipo errado de motivação, expresso como tal na ação (…). Defendo que todos os casos de 

deficiência imoral partilham uma falha em expressar adequadamente respeito”50 

(Vrousalis, 2013: 600). 

É, deste modo, necessário definir um critério para perceber se uma ação envolve 

desrespeito ou não, e Vrousalis (2013) fornece tal critério: “A ação φ de A respeita B 

somente se a ação φ de A expressa uma atitude racional (não-proposicional) R 

relativamente a B, e R é dialogicamente endossável”51 (p. 600). Tal critério implica que 

uma atitude R será respeitosa para com a pessoa em causa se o agente puder defender tal 

atitude num diálogo honesto com essa pessoa. No caso exemplificativo abaixo, por 

exemplo, a atitude R não é respeitosa pois o agente devia, segundo Vrousalis, ter vergonha 

de tal atitude – e da justificação que subjaz à mesma – quando procura explicar a sua ação 

à pessoa em causa. 

Como forma de mostrar a aplicação de tal solução, Vrousalis (2013) aplica-a a um 

caso análogo ao caso Wilma, mas no qual o motivo da ação não é o incómodo de tomar 

a medicação, mas um benefício financeiro que receberá se conceber uma criança 

deficiente. No diálogo imaginado, a criança defende que a atitude do agente é 

desrespeitadora pois o agente tinha alternativas à sua disposição (não conceber de todo, 

ou conceber uma criança saudável) que não implicavam custos significativos, e o agente 

procura justificar a sua ação alegando o seu interesse financeiro. Porém, Vrousalis (2013) 

alega que tal justificação não passa no teste: “esta expressa uma atitude relativamente a 

W que C deve ter vergonha de ter”52 (p. 601). 

A proposta de Vrousalis também gera os resultados pretendidos nos vários casos 

de não-identidade, mas é insatisfatória em virtude dos vários problemas de que padece. 

Em primeiro lugar, o diálogo hipotético que Vrousalis (2013) propõe como 

exemplo de uma aplicação prática da sua solução, é apenas um dos muitos diálogos 

possíveis, sendo que há diálogos nos quais os motivos não são vergonhosos, mas antes 

                                                           
49 No original: “Humanity-respecting rights, therefore, do not merely protect the interests or (hypothetical) choices of the child: they 
are also meant to attach respect to his status, or to the sort of being that he is.” 
50 No original: “the wrong kind of motivation, expressed as such in action (…). All wrongful disability cases, I maintain, share a 

failure to adequately express respect”. 
51 No original: “A’s φ-ing respects B only if A’s φ-ing expresses a rational (nonpropositional) attitude R vis-à-vis B, and R is 

dialogically endorsable”. 
52 No original: “it expresses an attitude vis-à-vis W that C ought to be ashamed to have”. 
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podem ser defendidos ou assumidos do ponto de vista moral. Como exemplo, pensemos 

no mesmo caso da mãe que tem uma filha deficiente e recebe uma recompensa financeira 

por isso: em vez de justificar a sua ação com o benefício financeiro, a mãe pode alegar 

que a mesma era conhecedora do problema da não-identidade e, tendo pensado sobre o 

assunto, percebeu que a sua ação não causava dano a criança e que tinha ouvido imensas 

histórias de crianças com deficiências que eram bem-sucedidas e tinham vidas boas. Podia 

ainda alegar que considerava que as crianças deficientes são tão humanas e valiosas (do 

ponto de vista moral) como as crianças não-deficientes. Tendo ponderado tudo isto, 

concluiu que não existia qualquer problema em conceber uma criança deficiente. E se 

questionada sobre a recompensa financeira, podia alegar que tal era um ‘bónus’ e que era 

até vantajoso para a própria criança, pois eram mais recursos que podiam ser usados no 

bem-estar e na qualidade de vida da criança. E a menos que Vrousalis forneça um motivo 

para aceitarmos apenas o diálogo que ele deseja em detrimento de outros diálogos 

possíveis e totalmente legítimos – e que não implicam a existência de qualquer 

desrespeito –, a sua solução falha. 

Este é um exemplo de um problema mais geral sobre a relação entre a motivação 

e a ação que expressa essa motivação: Vrousalis (2013) defende que o fator imoral das 

ações em questão são as motivações erradas e o facto de estas serem expressas na ação. 

Contudo, percebe-se facilmente que tal relação será problemática qualquer que seja a 

relação particular que defendermos: se defendermos que a motivação do agente é 

irrelevante e que apenas a ação (e talvez a motivação que nós lhe impomos, de fora) é 

relevante, tal é problemático pois implicará – para ser capaz de resolver o problema da 

não-identidade – que conceber pessoas deficientes é imoral; todavia, tal é extremamente 

implausível pois, como acima argumentei, podemos perfeitamente imaginar casos em que 

a conceção de uma criança deficiente não só não é desrespeitosa para com a criança como 

representa antes uma expressão clara e inequívoca do igual e elevado valor dessa criança. 

Se, por outro lado, concedermos importância à motivação – seja valorizando unicamente 

a motivação e desconsiderando a ação seja, como faz Vrousalis, valorizando a motivação 

na medida em que a mesma é expressa na ação –, temos o problema de, como referi na 

discussão da solução proposta por Wasserman, as motivações serem algo subjetivo e a 

que apenas temos acesso de forma indireta, pelo que não temos como provar que o agente 

tem motivações questionáveis a menos que o mesmo o admita, estando ainda as mesmas 

sujeitas ao mesmo problema de racionalização acima apontado à proposta de Wasserman. 
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Por fim, penso que a solução de Vrousalis não tem qualquer razão independente 

em seu favor, uma vez que, nos casos de não-identidade, não há qualquer razão para 

afirmar que uma ação é desrespeitadora para com uma pessoa, pois tal ação representa o 

melhor que o agente pode fazer pela pessoa em questão. A única alternativa parece ser a 

de defender que há instrumentalização da pessoa concebida, mas tal só será condenável 

se essa instrumentalização for condenável, pois nem toda a instrumentalização é 

condenável53. Se for a instrumentalização que é condenável, Vrousalis tem então de 

mostrar porque é que este tipo de instrumentalização particular é condenável, o que não 

faz. A única justificação restante para tentar caracterizar tais ações como desrespeitadores 

parece ser o facto de tal nos permitir resolver o problema da não-identidade. 

Estes problemas fazem com que tal solução seja, a meu ver, insatisfatória. 

 

 

1.4.2.3. Imoralidade como injustiça e inequidade 

 

Outro tipo de solução já não se foca no dano ou no desrespeito propriamente dito, 

mas antes procura mostrar que nos casos de não-identidade o problema é que a ação é 

injusta e não trata as pessoas em causa de forma equitativa.  

Jeffrey Reiman procura abordar o problema da não-identidade de um prisma 

contratualista, explicando a imoralidade das ações nos casos de não-identidade como 

consistindo na violação de direitos derivados da justiça e equidade54. Reiman (2007) vê 

o Problema da Não-Identidade como baseando-se na ilusão de que as pessoas são 

entidades distintas das suas vidas e até antecedendo a sua vida, de alguma forma, o que 

“nos leva a tratar as pessoas como se tivessem interesses antes de existirem ou mesmo 

intemporalmente, que só podem ter uma vez que existam”55 (p. 70). A forma de evitar tal 

ilusão e resolver o problema da não-identidade passa por considerar tal problema através 

da posição original rawlsiana, alegando que a mesma constitui o mecanismo ideal para 

determinarmos os princípios de justiça que regulam o tratamento entre as pessoas, mesmo 

em termos intergeracionais, e, assim, os direitos que as pessoas futuras têm e os deveres 

                                                           
53 Se toda a instrumentalização fosse condenável, a maioria, senão todas, das conceções seria imoral, pois a generalidade, se não todos, 
os pais concebem os filhos, pelo menos em parte, por motivos egoístas e como meios para fins, como sejam salvar o casamento, 

realizar planos pessoais ou continuar a família. 
54 Outro autor para quem a justiça e equidade – e a sua alegada violação – são importantes na resolução do problema da não-identidade 
é Liberto (2014), que defende uma solução para o problema com base no conceito de exploração injusta. 
55 No original: “it leads us to treat people in effect as if they have interests before they exist or even timelessly, that they can only have 

once they exist”. 
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que temos para com elas (Reiman, 2007). As partes escolhem os princípios de justiça sob 

o véu de ignorância, impedindo que estas conheçam os detalhes e circunstâncias 

particulares das pessoas que representam, por forma a não poderem moldar os princípios 

às suas circunstâncias específicas, como sejam a sua raça, idade ou geração a que 

pertencem, entre outras (Reiman, 2007). 

Desconhecendo as suas características particulares, incluindo a “sua geração, as 

partes na posição original, efetivamente, representam todas e somente aquelas pessoas 

que, deste momento em diante, irão existir: pessoas que estão atualmente vivas, e pessoas 

futuras que ainda não existem, mas existirão um dia”56 (Reiman, 2007: 79). 

Um dos direitos que Reiman (2007) atribui às pessoas futuras, defendendo que tal 

seria um ponto razoável de entendimento na posição original, é “um direito a um 

funcionamento normal”57 (p. 81), ou seja, um direito aos esforços das pessoas atuais no 

sentido de lhes garantir tal (nível de) funcionamento. 

Este é um direito que Reiman (2007) alega ser violado em inúmeros dos casos de 

não-identidade, como o caso da Política Arriscada ou da Rapariga de 14 anos, o que 

constitui “uma injustiça para com a pessoa futura assim concebida, uma violação do 

direito dessa pessoa aos esforços dos seus antepassados para garantir normal 

funcionamento”58 (p. 82).  

Tal veredito mantém-se mesmo nos casos de não-identidade pois as “pessoas 

futuras são representadas na posição original como as pessoas que irão existir no futuro 

quaisquer que sejam os traços particulares que acabem por ter, de facto quaisquer que 

sejam os indivíduos particulares que acabem por ser”59 (Reiman, 2007: 82). 

E Reiman (2007) defende que tal é a forma correta de tratar as pessoas futuras e 

os seus interesses, conferindo atenção apenas às suas propriedades, mas não à sua 

identidade particular pois, assevera, valorizar tal identidade é cair na ilusão e tratar tais 

pessoas como se já existissem algures. Esta valorização das propriedades, mas não das 

identidades particulares, é o método de raciocínio empregue pelas pessoas quando estão 

a considerar conceber e se questionam sobre quais os seus deveres para com o(s) seu(s) 

futuro(s) filho(s). (Reiman, 2007) 

                                                           
56 No original: “their generation, the parties in the original position, in effect, represent all and only those people who, from this 
moment on, will ever exist: people who are currently living, and future people who do not yet exist but who one day will”. 
57 No original: “a right to normal functioning”. 
58 No original: “a wrong to the future person thus conceived, a violation of that person’s right to his forebears’ efforts to ensure normal 
functioning”. 
59 No original: “future people are represented in the original position as the people who will exist in the future whatever particular 

traits they turn out to have, indeed, whatever particular individuals they turn out to be”.  
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A abordagem proposta por Reiman (2007) procura resolver o problema da não-

identidade recorrendo a um mecanismo, a meu ver, inútil no que se refere a ações que 

afetam a identidade das pessoas que existirão. A posição original é inútil em questões que 

envolvem a identidade de quem existirá uma vez que  as pessoas só são representadas na 

posição original se existirem, agora ou no futuro. Mas dependendo da decisão tomada, o 

grupo das pessoas que existirão é modificado, pelo que elas teriam sido representadas de 

forma ilegítima, e as pessoas que efetivamente existirão em vez delas teriam sido 

injustamente excluídas da representação (Sen, 2010). Esta é uma das críticas veiculadas 

por Heyd (2009), que defende que há uma “confusão entre um contrato hipotético e um 

contrato entre pessoas hipotéticas”60 (p. 12), e que “[o]s contratantes rawlsianos não são 

substitutos genéricos sem identidade, abstratos, mas indivíduos particulares”61 (p. 13). 

Heyd (2009) rejeita ainda a existência do direito a um normal funcionamento 

proposto por Reiman, defendendo que nenhum contratante na posição original rawlsiana 

aceitaria um princípio que o excluísse do domínio da existência. Afinal, tal segue-se do 

facto de as partes procurarem avançar os seus interesses e fins, não os dos outros (Rosas, 

2012; Heyd, 2009). 

Também esta abordagem é, portanto, insatisfatória. 

 

 

1.4.3. A imoralidade como residindo no desrespeito de valores e/ou princípios 

impessoais 

 

Parfit62 (1987; 2011) defende que o facto da não-identidade, i.e., o facto de que 

optar pela ação B em vez de pela ação A fará com que a pessoa que existirá seja distinta 

da que existiria se escolhêssemos A, é irrelevante na avaliação moral de uma ação. A esta 

posição, Parfit chama “Perspetiva da Indiferença”63 (Parfit, 1987: 369). Segundo Parfit, 

se duas ações têm os mesmos efeitos em determinadas pessoas, ambas as ações são 

moralmente equivalentes, mesmo que uma afete uma pessoa que existe 

independentemente dessa ação enquanto a outra pessoa depende, para existir, daquela 

ação (Parfit, 1987). Segundo esta perspetiva, uma técnica que diagnostique uma condição 

                                                           
60 No original: “confusion between a hypothetical contract and a contract between hypothethical people”. 
61 No original: “The Rawlsian contractors are not abstract, identity-less place-holders, but particular individuals”.  
62 Apesar de Parfit defender que a sua teoria não é impessoalista, mas antes uma teoria pessoalista num sentido amplo (Parfit, 1987), 

eu considero, tal como Heyd (2014) que a teoria de Parfit se enquadra, de facto, dentro das teorias impessoalistas. 
63 No original: “No-Difference View”. 
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genética, permitindo aos pais selecionar um embrião saudável, é moralmente equivalente 

a uma técnica que permita curar os fetos que sofrem dessa mesma doença64 (Parfit, 1987). 

Parfit defende a Perspetiva da Indiferença pois acredita que, nos casos de não-identidade, 

se escolhermos a pior opção estamos a agir de forma tão errada como se se tratasse de um 

caso normal, que não fosse de não-identidade, e defende que ações da rapariga de 14 anos 

ou dos decisores no caso da Política Arriscada são erradas (Parfit, 1987). 

Na obra Reasons and Persons (Parfit, 1987), Parfit procura desenvolver uma 

teoria – a Teoria X – que englobaria a Perspetiva da Indiferença, e que explicaria porque 

as ações mencionadas nos casos de não-identidade são erradas. Tal teoria englobaria o 

Princípio Q, que consiste na ideia de que, se temos dois desfechos possíveis nos quais 

existirá o mesmo número de pessoas, seria pior se o desfecho em que tais pessoas vivem 

vidas piores se realizasse (Parfit, 1987). Parfit, todavia, reconhece que não conseguiu 

encontrar essa Teoria X, não tendo conseguido encontrar uma teoria que escapasse aos 

vários problemas que afetam as teorias impessoais, como, por exemplo, a Conclusão 

Repugnante65 (Parfit, 1987). 

Já na obra On What Matters (Parfit, 2011), Parfit volta a considerar o problema 

da não-identidade. Todavia, nesta obra, Parfit já não procura uma teoria que englobe a 

Perspetiva da Indiferença, mas limita-se a defender tal Perspetiva – e a defender que as 

teorias morais devem incorporar tal posição – no contexto da sua análise da teoria de 

Thomas Scanlon. Parfit defende que a teoria de Scanlon tem de ser revista, e um dos 

pontos nos quais foca a sua atenção é naquilo a que chama “Restrição Impessoalista: Ao 

rejeitar algum princípio moral, não podemos apelar a afirmações sobre bondade ou 

maldade de desfechos”66 (Parfit, 2011: 214), tendo antes tais razões de ser pessoais. Uma 

das razões pelas quais Parfit (2011) considera que Scanlon deve deixar cair tal restrição 

é o problema da não-identidade. 

Defendendo que a maioria das pessoas rejeita que um desfecho só pode ser pior 

se for pior para alguém, e que tais pessoas consideram que é pior se as pessoas que 

existirem viverem vidas menos boas (Parfit, 2011), Parfit defende que nos sobram duas 

                                                           
64 Esta é uma versão simplificada do caso dos Dois Programas Médicos exposto por Parfit (1987). 
65 A conclusão repugnante consiste num problema para as teorias consequencialistas totais ou agregacionistas (i.e., teorias que avaliam 

as ações pelas consequências agregadas geradas por essa ação), e consiste na ideia de que comparado com um estado A podemos 

sempre imaginar um estado B com muito mais pessoas, com menor qualidade de vida por pessoa mas cuja qualidade de vida total 
agregada é superior, que seria, segundo tal teoria, melhor. Este processo segue-se várias vezes até termos um estado Z, com uma 

quantidade imensa de pessoas mas cuja vida seria apenas ligeiramente superior ao limiar que separa as vidas que valem a pena serem 

vividas das que não valem a pena serem vividas, e como a qualidade de vida total seria maior, a conclusão que se segue é que Z é 
superior a A, o que é implausível. (Parfit, 1987). 
66 No original: “Impersonalist Restriction: In rejecting some moral principle, we cannot appeal to claims about the impersonal 

goodness or badness of outcomes”. 
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alternativas: a Perspetiva da Indiferença – que, de novo, defende que é irrelevante se são 

as mesmas pessoas que sofrem as consequências ou se são outras pessoas, numericamente 

distintas – ou a Perspetiva Dual, segundo a qual é sempre mau trazer à existência vidas 

menos boas do que as alternativas, mas que tal é menos mau do que se tal for mau para 

alguém (Parfit, 2011). 

Parfit (2011) defende a Perspetiva da Indiferença contra a Perspetiva Dual, 

recorrendo para isso a vários casos, como o Caso Três, o Caso Cinco e o Caso Seis. Parfit 

procura mostrar, com recurso a tais casos, que a Perspetiva Dual67 é insustentável e que 

temos de aceitar a Perspetiva da Indiferença. 

No Caso Três, somos confrontados com as seguintes alternativas: ou escolhemos 

A, e Tom viverá 70 anos, Dick viverá 50 anos e Harry não existirá, ou escolhemos B e 

Tom viverá somente 50 anos, Dick não existirá e Harry viverá 70 anos; neste caso, a 

Perspetiva da Indiferença implica que as duas ações são moralmente equivalentes, mas a 

Perspetiva Dual implica que A é superior pois, do ponto de vista impessoal, ambas são 

iguais, mas B é pior para Tom enquanto A não é pior para ninguém (Parfit, 2011). 

No Caso Cinco, as opções são muito semelhantes à do Caso Três: opção A, Tom 

vive 70 anos, Jack vive 40 anos e Harry não existe; opção B, Tom vive 50 anos, Harry 

vive 70 anos e Jack não existe (Parfit, 2011). Qual das opções é melhor? Segundo a 

Perspetiva da Indiferença, a opção B é superior pois gera mais qualidade de vida, mas no 

caso da Perspetiva Dual tal depende do quanto valorizamos o ganho ou perda pessoal 

comparativamente aos ganhos e perdas impessoais. Se dermos igual valor aos ganhos 

pessoais e impessoais, a Perspetiva Dual implica que A é superior pois se escolhermos B 

Tom sofre uma perda pessoal de 20 anos, enquanto o ganho impessoal é apenas de 10 

anos (Parfit, 2011). 

Todavia, o Caso Seis mostra, segundo Parfit (2011), porque é que tal é 

implausível. Neste caso, temos três opções: (A) Adam vive 70 anos e Bernard vive 40 

anos, Charles e David não existem; (B) Bernard vive 90 anos e Charles vive 10 anos, 

Adam e David não existem; (C) Charles vive 50 anos e David vive 20 anos, Adam e 

Bernard não existem (Parfit, 2011). Neste caso, qual a opção que devemos escolher? 

Segundo a Perspetiva da Indiferença, a opção A é a opção superior e a que devemos 

                                                           
67 Parfit critica a Perspetiva Dual tanto na sua versão original como na versão revista a que chama Perspetiva de Temkin. A minha 

análise dos argumentos de Parfit toma por base a Perspetiva de Temkin, uma vez que é aquela em que Parfit foca a maioria da sua 
atenção. A Perspetiva de Temkin defende que a avaliação de uma ação comparativamente a outra tem de levar em consideração quer 

a qualidade intrínseca da ação quer a sua qualidade comparativa, ou seja, se alguma pessoa tem uma reclamação pessoal contra a ação 

em causa em virtude de tal ação ser pior para essa pessoa do que uma ação alternativa (Parfit, 2011). 
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escolher. Contudo, segundo a Perspetiva Dual, se atribuirmos igual peso aos ganhos e 

perdas pessoais e impessoais, a opção a escolher é a C, pois na opção A o resultado 

impessoal é 110 anos no total, mas Bernard perde 50 anos, ficando o resultado total nos 

60 anos; na opção B, o resultado impessoal é de 100 anos, mas Charles perde 40 anos e o 

resultado fica, novamente, nos 60 anos; na hipótese C, o resultado impessoal, e também 

o total, fica nos 70 anos pois não há perda pessoal de ninguém. Todavia, Parfit considera 

tal resultado inaceitável, uma vez que quando comparamos A e C, A gera um resultado 

impessoalmente superior em 40 anos e que não é pior para ninguém (Parfit, 2011). 

Devemos, então, aceitar a Perspetiva da Indiferença e optar pelo desfecho no qual 

as vidas valerão mais a pena serem vividas, e que se não o fizermos quando tal não 

representa um custo significativo para nós, agimos de forma errada (Parfit, 2011). 

Será esta a solução para o Problema da Não-Identidade? Na minha opinião não 

pois, mais uma vez, tal proposta sofre de vários problemas. 

Começando pelo Princípio Q, que Parfit (1987) defende, tal não resolve o 

Problema da Não-Identidade, como reconhecido por Parfit, uma vez que tal princípio não 

é justificado; a justificação de tal princípio seria fornecida pela Teoria X que Parfit nunca 

encontrou. Deste modo, tal princípio apenas reafirma, mas não justifica, aquilo que Parfit 

defende, intuitivamente, ser a posição correta; isto, contudo, não satisfaz o requisito da 

independência (Boonin, 2014).  

Quanto ao argumento parfitiano de que temos de aceitar a Perspetiva da 

Indiferença porque a Perspetiva Dual é insustentável, também tal argumento falha. 

Em primeiro lugar, Parfit simplesmente assume que os valores impessoais têm de 

desempenhar uma função na permissibilidade ou impermissibilidade dos atos (Parfit, 

2011), mas tal é, desde logo, questionável, e o problema da não-identidade, por exemplo, 

surge de um argumento que nega precisamente esta premissa assumida por Parfit. E a 

justificação de Parfit (2011) é apenas que a maioria das pessoas aceitaria tal premissa, 

sendo que tal justificação é circular pois o problema da não-identidade surge precisamente 

do choque entre um argumento e as nossas intuições, pelo que não podemos resolvê-lo 

meramente reafirmando as nossas intuições. 

Em segundo lugar, Parfit (2011) diz que a maioria das pessoas rejeita a Perspetiva 

Pessoalista, que defende que “um de dois desfechos não pode ser pior, nem pode um 

desses dois atos ser errado, se este desfecho ou ato não for pior para ninguém”68 (p. 219). 

                                                           
68 No original: “one of two outcomes cannot be worse, nor can one of two acts be wrong, if this outcome or act would be worse for no 
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Admitindo que isto é verdade, tal não significa que devamos aceitar que apenas nos 

restam a Perspetiva da Indiferença e a Perspetiva Dual. Há outras perspetivas que restam, 

como seja o Princípio Moderado, nomeadamente na sua versão exclusiva, segundo a qual 

uma ação é analisada pelos seus efeitos nas pessoas atuais, i.e., pessoas que existem ou 

existirão no futuro (Boonin, 2014). Podemos rejeitar a Perspetiva Pessoalista por 

entendermos que há outras formas de um ato ser errado sem ser deixando pessoas piores 

do que estariam. Um exemplo seria a violação de direitos: se uma ação violar os direitos 

de alguém, tal pode explicar porque uma ação é errada, mesmo que não deixe ninguém 

pior do que estaria de outra forma. Mas se assim é, a rejeição da Perspetiva Pessoalista 

não nos obriga, como disse, a optar entre a Perspetiva da Indiferença e a Perspetiva Dual. 

Um terceiro problema prende-se com o argumento parfitiano de que, no Caso Seis, 

acima exposto, é extremamente implausível que tenhamos de escolher a opção C (sendo 

esse um dos motivos pelos quais temos de rejeitar a Perspetiva Dual). Mas será assim? 

Ou será que tal implausibilidade só existe por estarmos a analisar meros números, num 

caso completamente despido de descrição? Se tal caso for descrito em detalhe, o que 

justifica que Bernard viva, na opção A, apenas 40 anos, quando poderia viver 90 anos, 

como comprovado pela opção B na qual vive, efetivamente, 90 anos? Será negligência? 

E a mesma pergunta se aplica a Charles, que na opção B vive apenas 10 anos quando 

pode viver 50 anos. E se existir negligência ou qualquer outra violação dos direitos das 

pessoas em causa, tal torna perfeitamente legítimo e plausível defender que C é melhor 

do que A e B pois não há violação de direitos em C, contrariamente a A e B. Contudo, se 

retirarmos B da equação, tanto a opção A como C são legítimas pois já nenhuma envolve 

violação de direitos. E isto, penso eu, mostra também porque Parfit (2011) está errado ao 

defender que uma ação não pode ser pior que outra se existirem apenas duas opções, mas 

pode ser melhor se existirem três opções69. Deste modo, penso não ser claro que é 

implausível que tenhamos de escolher C em vez de A e B. Tal pode estar dependente da 

descrição do caso em questão. 

Em quarto lugar, penso que Parfit (2011) não justifica, mas apenas assume, que o 

facto de um desfecho ser intrinsecamente pior que outro faz com que, se o custo de 

escolher o desfecho melhor for pequeno, seja errado escolher o desfecho pior. Todavia, 

                                                           
one”. 
69 Parfit formula o seu argumento em termos de valor intrínseco de uma ação, mas essa é uma formulação que pode ser questionada 

uma vez que em muitos dos casos que analisa, a comparação da ação A com a ação B pode levar em conta não apenas o seu valor 

intrínseco mas também os seus aspetos relacionais, como seriam a questão do dano e, possivelmente, da violação de direitos. 
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não temos de aceitar tal premissa. Heyd (2014), por exemplo, rejeita-a, e defende que não 

é imoral escolher o pior desfecho nos casos de não-identidade. Considero que é plausível 

defender que se tal desfecho não causa dano a ninguém, não viola os direitos de ninguém 

nem viola nenhum princípio de justiça, entre outros, que tal desfecho, ainda que não seja 

o desfecho ótimo do ponto de vista impessoal, é legítimo e moralmente permissível. 

Ademais, a solução de Parfit (2011) tem por base outra ideia que não justifica: que nos 

casos de não-identidade, escolher a opção superior do ponto de vista impessoal implica 

apenas um pequeno custo. Contudo, e tomando como exemplo o caso Wilma, conceber 

uma criança cega (ou surda, entre outros) pode não ser um aspeto meramente trivial, mas 

uma condição essencial para a realização do agente (Dennis, 2004). E, se assim for, 

mesmo que aceitemos que os argumentos de Parfit são bons e que devemos aceitar a 

Perspetiva da Indiferença – o que eu não considero que devamos fazer –, tal não resolve 

o problema da não-identidade mas apenas resolveria os casos em que a escolha da opção 

impessoalmente superior não apresentasse custos significativos para o agente. 

Um quinto problema diz respeito ao requisito da modéstia, que penso que a 

Perspetiva da Indiferença não satisfaz. Um exemplo disso seria o caso exposto por Boonin 

(2014) em que temos de escolher entre salvar uma criança cega ou uma criança não-cega, 

e aquela que não salvarmos morrerá afogada, sendo que só podemos salvar uma das 

crianças. Parece-me que a Perspetiva da Indiferença nos obriga a salvar a criança não-

cega e considera imoral salvarmos a criança cega em detrimento da não-cega (Boonin, 

2014). Todavia, tal parece-me mais implausível do que a conclusão do argumento da não-

identidade. Parfit poderia tentar defender que a sua Perspetiva da Indiferença não tem tal 

implicação pois não se aplica a tais casos, mas somente a casos em que as pessoas ainda 

não existem. Todavia, tal parece-me uma resposta arbitrária, especialmente vindo de 

Parfit: ao mesmo tempo que rejeita que o facto da não-identidade tenha relevância moral, 

defenderia que o facto de uma pessoa já existir seria moralmente significativo. Mas 

mesmo que aceitássemos tal resposta, a Perspetiva da Indiferença continuaria a não 

respeitar o requisito da modéstia. Um caso sintomático, também apresentado por Boonin 

(2014), seria o caso Mary, no qual Mary está indecisa entre conceber mais um filho ou 

criar mais um cavalo, sendo que não pode ter ambos, e sabe que tanto a criança como o 

cavalo nasceriam saudáveis; como a sua preferência pende ligeiramente em favor de ter 

outro cavalo, decide criar mais um cavalo. Tal parece ser perfeitamente legítimo e 

permissível, mas a Perspetiva da Indiferença considera tal ação imoral, pois sem qualquer 
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custo significativo podia ter trazido à existência uma vida superior, um ser com uma 

capacidade mental superior. Tal é, a meu ver, extremamente implausível (Boonin, 2014). 

Por fim, penso que Parfit (2011) enfrenta ainda outro problema: o de apresentar 

uma teoria que englobe a Perspetiva da Indiferença e que escape aos problemas que o 

impediram de encontrar a Teoria X. Na sua defesa da Perspetiva da Indiferença, Parfit 

(2011) apenas considerou casos em que o mesmo número de pessoas existirá nos vários 

desfechos. Contudo, a resolução do Problema da Não-Identidade implica não apenas a 

resolução dos casos em que o mesmo número de pessoas existirá nos vários casos, mas 

também dos casos em que tal número varia. E Parfit (2011) não explicou como é que a 

sua Perspetiva da Indiferença responderia a tais casos. 

Considero, por estes motivos, que a solução de Parfit falha. 

 

 

1.4. Aceitar a conclusão? 

 

Uma vez analisadas várias propostas que procuram resolver o problema rejeitando 

uma das premissas, e considerando que, a meu ver, todas elas são insatisfatórias, resta 

considerar um tipo de solução totalmente distinta das anteriores. 

Esta solução é defendida por Boonin (2014), que defende que a solução para o 

Problema da Não-Identidade passa por aceitar a conclusão do argumento da não-

identidade, que consiste na proposição de que o agente, nos casos de não-identidade, não 

age de forma imoral para com ninguém. Boonin (2014) analisa várias soluções que têm 

sido avançadas na tentativa de resolver o problema e, considerando-as todas 

insatisfatórias, aceita o argumento como sólido (ou, pelo menos, sólido o suficiente para 

sustentar a conclusão) e defende que tal conclusão não é, de facto, tão implausível como 

intuitivamente julgamos. 

A argumentação de Boonin (2014) é dual: por um lado, consiste na rejeição das 

várias propostas de resolução do Problema da Não-Identidade avançadas, por outro, 

consiste num conjunto de casos e argumentos que procuram mostrar que, se aceitamos 

vários atos e opções comuns como legítimos, devemos também aceitar os atos analisados 

nos casos de não-identidade e aceitar a conclusão do argumento da não-identidade como 

plausível. Um desses argumentos é o argumento das diferentes espécies, a que recorri 

acima ao criticar a solução de Parfit: se é legítimo conceber um cavalo em vez de um 
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humano, então também deve ser legítimo conceber Pebbles em vez de Rocks no caso 

Wilma (Boonin, 2014). E supondo que a diferença entre Pebbles e Rocks não é agora a 

de que um é cego e o outro não, mas que Pebbles teria a capacidade mental de um cavalo 

e Rocks teria a capacidade mental de um humano normal, ou defendemos que a espécie 

é moralmente irrelevante, e por isso sem interferência no argumento, ou defendemos que 

a espécie é relevante, defendendo, por exemplo, que os humanos são moralmente mais 

valiosos do que os cavalos. Mas mesmo que assim seja, defende Boonin (2014), tal só faz 

com a que a ação de Wilma seja ainda mais plausivelmente legítima, pois traz ao mundo 

ainda mais valor do que Mary traria ao criar outro cavalo. 

A argumentação de Boonin (2014) é interessante, e considero que as suas 

analogias e argumentos ajudam a mostrar, efetivamente, que a conclusão do argumento 

da não-identidade não é implausível. 

Todavia, esta proposta não encerra o argumento, uma vez que se for proposta uma 

solução que mostre, efetivamente, que uma das premissas do argumento da não-

identidade é errada e que devemos, no seu lugar, aceitar uma premissa distinta, premissa 

essa que não sustenta a conclusão do argumento da não-identidade, mostramos que o 

argumento não funciona e esta solução, proposta por Boonin (2014), é automaticamente 

colocada em causa. 

Portanto, a discussão de mais propostas de resolução do Problema da Não-

Identidade continua a ser algo valioso, mesmo que aceitemos, de forma tentativa, a 

proposta de Boonin, pois a rejeição de mais propostas fortalece a proposta de Boonin, e 

o aparecimento de uma proposta bem-sucedida que passe pela rejeição de uma das 

premissas do argumento seria também algo valioso, pois resolvia o problema da não-

identidade de outra forma, mas também porque, se as ações nos casos de não-identidade 

em questão forem efetivamente erradas, nos apontaria no sentido de uma teoria moral, ou 

pelo menos de princípios morais, mais corretos. 

 

 

1.5. Conclusão 

 

Analisei várias propostas que procuram resolver o problema da não-identidade. 

As propostas que tomam por base o conceito de dano tendem a fracassar pois não é claro 

como há dano – ou, dependendo da conceção em causa, como tal dano é injustificável – 



52 

se tal ação confere à pessoa em questão a melhor vida que a pessoa pode viver. O mais 

razoável é defender que não há dano, se adotarmos uma perspetiva comparativa de dano, 

ou que tal dano é permissível, se adotarmos uma perspetiva não-comparativa de dano. 

As propostas que se baseiam no conceito de direito têm dificuldade em explicar 

como e porque é que alguém terá direito a algo que é impossível possuir: como pode um 

cego incurável ter direito a ver? Como pode uma pessoa ter direito a uma genética 

diferente da que herdou? Tais propostas tendem, a meu ver, a exibir um certo grau de 

plausibilidade devido à sua aplicação a casos de não-identidade onde o que está em causa 

não é uma condição menos favorável a nível genético ou físico, mas antes a nível social, 

porque o social é muito mais suscetível de mudança e correção. Assim, se uma criança 

nasce numa família pobre, a ideia de que tal criança tem direito a apoios estatais parece 

incrivelmente plausível. E esta plausibilidade nestes casos empresta legitimidade à 

proposta em todos os casos. Contudo, mesmo nos casos financeiros e sociais, tal proposta 

apenas tem sustentabilidade em casos nos quais a identidade da pessoa não depende 

daquela ação específica, ou seja, nos casos que não são de não-identidade. Assim, se 

podemos permitir que a criança A seja educada num ambiente de extrema privação 

material ou, por outro lado, podemos possibilitar que tal criança seja educada num 

ambiente de maior folga material, a segunda opção parece claramente preferível, e forçar 

a criança a viver em privação material será, pelo menos prima facie, errado. Todavia, nos 

casos de não-identidade, em que as únicas possibilidades são: A é educada num ambiente 

de privação material ou A não existe, não havendo a possibilidade de A existir numa 

situação material mais vantajosa, permitir que A exista em tal ambiente de privação não 

viola os direitos de A (pelo menos se a vida de A valer a pena ser vivida), pois a única 

alternativa seria a não existência. 

Por último, as propostas que procuram identificar um alegado desrespeito nos 

casos de não-identidade são incapazes de resolver o problema da não-identidade não só 

porque a muitas ações, incluindo os vários casos de não-identidade analisados, podem ser 

fruto de uma motivação perfeitamente respeitadora como de uma motivação 

profundamente desrespeitadora, mas também porque é muito difícil determinar qual a 

motivação subjacente, a menos que o agente que realize a ação a apresente. Ademais, tal 

proposta sofre de um problema mais grave: se o problema em questão é o alegado 

desrespeito, então o problema não é, por exemplo, conceber uma criança cega, mas apenas 

conceber uma criança cega com motivos reprováveis. Porém, há muitos motivos legítimos 
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para conceber uma criança cega, não podendo nesses casos alegar-se que existe 

desrespeito. 

Por fim, expus também a proposta de Boonin (2014), que passa por aceitar o 

argumento da não-identidade e procurar mostrar que aceitar as ações nos casos de não-

identidade como moralmente permissíveis não é tão implausível como podemos pensar 

quando somos inicialmente confrontados com o problema da não-identidade. A teoria de 

Boonin parece-me a mais sólida até agora. 

No capítulo seguinte exponho e analiso três teorias da dignidade humana, que 

aplicarei, no terceiro capítulo, ao Problema da Não-Identidade, procurando perceber que 

respostas tais teorias dão a tal problema.   
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2. Três teorias da dignidade humana 

  

2.1. O conceito de dignidade 

  

A dignidade é um conceito antigo, figurando já na obra De Officiis, de Cícero 

(Cícero, 2003), que foi escrita no século I A.C.. É também um conceito importante no 

pensamento religioso, como seja o pensamento judaico ou cristão (Barilan, 2012). 

Apesar de tal antiguidade, o conceito não tem um conteúdo inequívoco e claro, 

facilmente explicado e sustentado. O debate sobre o que significa dignidade, bem como 

se tal é um conceito útil ou não, continua sem fim à vista. Para tal contribuem vários 

fatores como a multiplicidade de tradições que fazem uso do conceito e que o 

desenvolvem de diferentes formas e o facto do pluralismo, que por vezes constrange as 

tentativas de definir o conceito – exemplo disso é o uso da dignidade como placeholder 

no discurso dos direitos humanos, como acontece na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e outros documentos (Luban, 2005a; Luban, 2009). Um conceito é utilizado 

como placeholder quando é usado sem que seja definido o seu significado, deixando que 

cada pessoa preencha o conceito de acordo com a sua visão abrangente, permitindo assim 

justificar uma determinada ação ou prática sem ter de definir os fundamentos últimos que 

a justificam (Foster, 2011). Tal é importante em alguns casos pois as pessoas podem 

concordar numa determinada prática (e.g., proibição do homicídio) mas por diferentes 

razões (e.g., um crente pode condenar o homicídio por entender que apenas Deus pode 

tirar a vida, enquanto um ateu que veja a agência como fundamental pode condenar o 

homicídio porque o mesmo viola a agência e autonomia do sujeito). 

Tendo em conta a importância deste conceito ao longo da história, bem como o 

seu uso nos mais variados âmbitos e problemas, com especial ênfase, atualmente, no 

domínio da bioética, parece-me um conceito cuja aplicação ao Problema da Não-

Identidade pode ser interessante. Aquilo que pretendo neste capítulo é, assim, expor três 

teorias da dignidade humana e avaliar criticamente as mesmas, por forma a poder, no 

capítulo 3, aplicá-las ao problema da não-identidade, percebendo quais as respostas que 

dão a tal problema e se tais respostas são satisfatórias. A opção de focar a minha atenção 

em três teorias da dignidade humana pretende circunscrever o âmbito de análise a uma 

dimensão manejável, pois seria impossível analisar todas as teorias da dignidade humana 

existentes bem como os vários usos de que a dignidade pode ser alvo. 
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2.2. As taxinomias da dignidade e as metodologias 

 

Há várias teorias da dignidade, muitas das quais sobre a dignidade humana, outras 

sobre a dignidade em geral, que depois adjetiva vários seres, práticas, instituições, entre 

outros70. Considerando que o foco deste capítulo é sobre as teorias da dignidade humana 

(nomeadamente sobre o que significa dignidade humana, qual o seu fundamento e quais 

as implicações que tal dignidade tem no âmbito normativo), optarei pela distinção entre 

dignidade como valor e dignidade como estatuto. Tal distinção é importante, desde logo, 

porque, como explica Waldron (2015), a atitude requerida perante um valor é diferente 

da atitude perante um estatuto: “A coisa a fazer com algo de valor é promovê-la ou 

protegê-la, talvez maximizar as coisas desse tipo, de qualquer modo, valorizá-las. A coisa 

a fazer com um estatuto é respeitá-lo e deferir à pessoa que o possui. É importante não 

elidir esta diferença.”71 (p. 24).  

Uma outra categorização muito comum, sugerida, e.g., por Deryck Beyleveld e 

Roger Brownsword (2001) é entre dignidade humana como empossamento (human 

dignity as empowerment) e dignidade humana como restrição (human dignity as 

constraint).  

A dignidade como empossamento tende a caracterizar-se por um uso como 

fundamento de direitos (e das obrigações respetivas), ocupando uma posição de fundo e 

valorando a autonomia e liberdade do sujeito; a dignidade como restrição, por outro lado, 

caracteriza-se por um uso mais proeminente, sendo chamada a primeiro plano e usada 

muitas vezes não como fundamento de direitos mas antes como justificação para a 

imposição de deveres e limitação de direitos, restringindo a liberdade do sujeito quando 

esta é considerada como uma ameaça a essa dignidade (Beyleveld & Brownsword, 2001). 

Não usarei esta categorização pois considero que a mesma tende a colocar mais o foco 

nas consequências normativas da dignidade do que na natureza da dignidade tal como 

cada teoria a entende. A meu ver, esta categorização é bastante elucidativa e muito 

semelhante à que Waldron propõe, e que eu usarei. A dignidade como estatuto englobará 

as teorias que tendem a ver o sujeito como tendo uma esfera de ação privilegiada e na 

qual este tem de ser protegido de terceiros (sendo então condizente, em larga medida, 

                                                           
70 Sobre as várias taxonomias sugeridas por vários autores confira, entre outros, Foster (2011); Sulmasy (2008); Rosen (2012). 
71 No original: “The thing to do with something of value is promote it or protect it, perhaps maximize things of that kind, at any rate 

to treasure it. The thing to do with a ranking status is to respect and to defer to the person who bears it. It is important not to elide this 

difference”. 
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com um empossamento do sujeito). A dignidade como valor, por sua vez, englobará 

teorias que veem o ser humano como um recipiente ou fonte de valor, valor esse que terá 

de ser protegido não só de terceiros mas dos próprios (sendo, grosso modo, coincidente 

com a dignidade como restrição). Porém, penso que a distinção entre estatuto e valor é 

mais clara e denomina algo de mais essencial: uma diferença no entendimento da natureza 

ontológica da dignidade, ou seja, uma diferença sobre aquilo que cada teoria entende que 

a dignidade é na sua natureza e essência. 

Já no que se refere a taxonomias como a usada por Novais (2015), não utilizo 

nenhuma destas pois as mesmas são taxonomias da dignidade em geral, sendo que apenas 

um dos grupos se refere a dignidade humana, e não é a taxonomia completa sobre a 

dignidade humana. Como o meu foco é em teorias da dignidade humana, tais taxonomias 

são pouco úteis para os meus propósitos.  

Apesar de optar pela distinção entre dignidade como valor e dignidade como 

estatuto, tal não significa que rejeite as outras taxonomias: apenas não as considero as 

mais úteis e indicadas para os meus propósitos. Ademais, dignidade como valor e 

dignidade como estatuto não têm necessariamente de ser exclusivas, sendo possível 

defender uma conceção com ambas as naturezas. Malvestiti (2012) defende precisamente 

que a dignidade humana tem, para desempenhar a sua função, de ser concebida como 

tendo uma dupla natureza, sendo simultaneamente um valor e um estatuto, pois só com 

tal dupla natureza consegue a dignidade ser simultaneamente objeto de direitos e 

fundamento destes. 

Quanto às metodologias utilizadas na elaboração de teorias da dignidade humana, 

há duas que penso serem especialmente relevantes, a que podemos, seguindo Novais 

(2017), chamar de estratégia negativa e estratégia positiva. Novais (2017) caracteriza-as 

quando esclarece a sua própria estratégia (Novais adota a estratégia negativa): enquanto 

a estratégia positiva consiste em “procurar construir ou determinar positivamente o 

conteúdo do valor-dignidade” (Novais, 2017: 83), a estratégia negativa tem como 

objetivo “identificar as situações típicas de violação do princípio jurídico-constitucional 

da dignidade da pessoa humana” (Novais, 2017: 83).  

Assim, enquanto a estratégia positiva procura determinar em que consiste e qual 

o fundamento da dignidade humana para daí extrair consequências normativas – e.g., 

podemos defender que a dignidade tem por base uma (ou um conjunto de) característica(s) 

ou capacidade(s) e que, por isso, temos um valor e/ou estatuto que implica que 
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determinada prática (e.g., o aborto ou a eutanásia) é permissível ou impermissível. Já a 

estratégia negativa parte de situações que são, de forma tendencialmente unânime, 

consideradas violadoras da dignidade para ou procurar elucidar o conteúdo da dignidade 

ou, pelo menos, tentar extrair algumas características gerais comuns a todas essas 

situações e que seriam, assim, tidos como violadoras da dignidade, pelo que todas as ações 

ou práticas que contenham essa característica seriam tidos como violadores da dignidade 

(e.g., se se considerar que toda a ação que não trate todas as pessoas como iguais é 

violadora da dignidade das pessoas discriminadas – princípio esse postulado a partir de 

ações tidas como violadoras da dignidade como a escravatura ou o paternalismo para com 

adultos competentes, por exemplo – então uma prática que corporize tal característica de 

desigualdade seria tida como violadora da dignidade; a partir deste raciocínio, podíamos 

condenar, por exemplo, o ato de pagar diferente trabalho igual como violador da 

dignidade do trabalhador). Ou seja, enquanto a estratégia positiva procura mostrar o que 

temos de fazer para respeitar a dignidade, aquilo que a mesma exige e em que consiste, a 

estratégia negativa pauta-se por um esclarecimento das circunstâncias – geralmente as 

mais extremas e consensuais – em que a dignidade é violada. Ambas as estratégias têm 

os seus méritos e defeitos, e penso que uma teoria completa da dignidade humana terá de 

integrar ambas: enquanto a estratégia negativa é mais promissora no que se refere a 

estabelecer um conteúdo consensual, a estratégia positiva parece-me mais promissora no 

que se refere à aplicação a casos incomuns, novos e/ou difíceis. 

 

 

2.3. Teorias da dignidade humana 

 

De seguida abordo três teorias da dignidade humana. Tal não significa que sejam 

as três melhores teorias ou que não existissem outras escolhas possíveis; existiam. 

Simplesmente considero que cada uma das teorias procura sustentar algo relativamente à 

dignidade humana que intuitivamente relacionamos com tal conceito.  

 

 

2.3.1. A dignidade como florescimento objetivo  

 

Foster (2011) defende que a dignidade é o princípio bioético mais básico, e que 
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subjaz aos restantes princípios bioéticos (e.g. autonomia), defendendo mesmo que é a 

“Teoria Bioética de Tudo”72 (p. 19). Isto significa que o princípio da dignidade é 

entendido não apenas como mais um princípio, mas como o princípio fundamental da 

bioética, que, no fundo, está na base de todos os outros princípios bioéticos, e que é um 

princípio que, se aplicado corretamente, nos fornece todas as respostas necessárias no 

domínio bioético. Tal é claro quando Foster (2011) fala da dignidade como gerando o 

mesmo resultado que os restantes princípios bioéticos geram juntos, ou como subjazendo 

aos outros princípios, afirmando mesmo explicitamente que “a dignidade é o princípio 

bioético mais fundamental do qual todos os princípios corretos derivam”73 (p. 125).  

Foster (2011) define a dignidade como “florescimento humano objetivo”74 (p. 6), 

ou seja, “O aumento da dignidade é o processo da humanização”75 (p. 7). Isto significa 

que a dignidade humana é ser humano, e quando adjetivamos alguma ação ou atitude de 

digna é porque esta expressa a humanidade intrínseca do ser humano de uma forma mais 

completa, porque esta representa um florescimento mais completo daquela pessoa, pelo 

menos naquele domínio e momento; por seu lado, ser indigno significa agir de formas 

pouco condizentes com a nossa humanidade e impeditivas de um florescimento mais 

substancial e completo (Foster, 2011). E o florescimento é objetivo pois o mesmo não é 

determinável apenas de forma subjetiva, mas é possível determinar objetivamente se uma 

pessoa está ou não a florescer. Assim, entender a dignidade como florescimento objetivo 

implica (1) que “há um estado de ser humano (e, por extensão, fazer humano) para o qual 

somos adequados”76 (Foster, 2011: 9) e (2) que “é possível descrever tal estado com 

suficiente precisão para tornar a discussão proveitosa”77 (Foster, 2011: 9).  

A dignidade, apesar de ser também exemplificada nas nossas ações, é 

primeiramente sobre ser: “Parte de sermos nós mesmos é ser um membro da espécie 

Homo sapiens; a outra é ser um membro da espécie totalmente distinto de todos os outros 

membros. Ser ambos é ser digno.”78 (Foster, 2011: 6). Apesar da referência à espécie, 

Foster (2011) defende que a sua teoria não é especista79; porém, a nossa espécie é uma 

parte integrante do que somos, e numa análise da dignidade humana, a espécie constitui 

                                                           
72 No original: “Bioethical Theory of Everything”. 
73 No original: “dignity is the most fundamental bioethical principle from which all right principles derive”. 
74 No original: “objective human flourishing”. 
75 No original: “Dignity-enhancement is the process of humanisation”. 
76 No original: “there is a state of human being (and, by extension, of human doing) for which we are suited”. 
77 No original: “it is possible to describe that state with sufficient precision to make the discussion worthwhile”. 
78 No original: “Part of being oneself is to be a member of the species Homo sapiens; the other is to be a member of the species wholly 
distinct from all other members. To be both is to be dignified.” 
79 Há, todavia, autores que consideram que a teoria é, efetivamente e contrariamente à posição de Foster, especista. Este problema é 

discutido mais à frente. 
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um fator limitador (Foster, 2011). A referência à espécie é necessária pois o facto de 

sermos biologicamente humanos implica que só podemos existir como humanos, tendo 

de agir como humanos e procurar florescer na nossa condição de humanos. Os outros 

seres também terão dignidade, mas Foster (2011) reconhece que a nossa limitação 

epistemológica no que se refere ao que estará envolvido no florescimento de tais seres 

(além da mera sobrevivência) limita a capacidade da sua dignidade receber um peso 

substancial no cálculo ético de uma ação, sendo ademais os seus interesses alvo de uma 

valoração inferior a dos interesses humanos. A diferença na valoração dos interesses dos 

humanos relativamente aos interesses de outros seres, apesar de não justificada por Foster, 

pode especular-se que terá por base uma diferença qualitativa entre o florescimento 

humano e o florescimento de qualquer outro ser). Isto tem como implicação que, apesar 

de relativamente raro e difícil, os interesses de dignidade não-humanos podem sobrepor-

se a interesses de dignidade humanos, e dá o exemplo de um conflito entre a sobrevivência 

de milhares de hectares de floresta virgem e os interesses de alguns madeireiros, no qual 

é perfeitamente plausível que os interesses da floresta vençam (Foster, 2011). 

Tendo em consideração a definição da dignidade como florescimento objetivo, e 

considerando o que é o ser humano, há dois pontos que Foster (2011) defende serem 

importantes: (1) a dignidade será elucidada pelas ciências, ou seja, as ciências ajudar-nos-

ão a perceber o que é bom ou mau para o ser humano e o que ajuda a promover ou dificulta 

o seu florescimento; (2) a nossa natureza corpórea e social tem de ser reconhecida e tida 

em consideração, pois não só o nosso corpo nos condiciona de forma muito significativa 

como as nossas relações são definidoras do que somos. Deste modo, a “exposição da 

dignidade será uma exposição comunitária. A abordagem transacional à análise é então 

uma consequência da definição substantiva”80 (Foster, 2011: 14). 

A abordagem transacional que Foster propõe é consequencialista, na qual as 

consequências que devemos pesar são as ‘quantidades’ de dignidade – i.e., de 

florescimento humano – que cada ação ou inação gera. A abordagem não se foca num só 

sujeito (e.g., o paciente) mas antes em todos os intervenientes e afetados (e.g., desde o 

paciente, passando pelo médico, e indo até à sociedade em geral), e olhando para todos 

em conjunto, ou seja, dando atenção à transação; só assim se dá devida consideração ao 

facto de existirmos num nexo de relações (Foster, 2011). Nesta abordagem, a questão é: 

                                                           
80 No original: “exposition of dignity will be a communitarian exposition. The transactional approach to analysis is therefore a 

consequence of the substantive definition”. 
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“‘Como pode esta transação ser gerida de forma a maximizar a quantidade de dignidade 

nela?’”81 (Foster, 2011: 15), e ainda que os interesses do paciente tenham lugar de 

destaque, tal não é obtido – nem resulta em – ignorando todos os outros interesses 

envolvidos (Foster, 2011).  

Há dois exemplos ilustrativos da aplicação de tal modelo: a morte assistida (seja 

na forma de suicídio assistido seja de eutanásia) e o retirar ou não do suporte médico de 

vida a um paciente em estado vegetativo permanente. No caso da morte assistida, Foster 

(2011) considera que a mesma é indigna e que, portanto, não deve ser levada a cabo. Tal 

prática é indigna pois implica um fim abrupto da história humana desse ser, sendo algo 

impróprio e inconsistente com aquilo que deve ser uma história e, por conseguinte, a 

história humana; é indigna, ademais, pois o fim deve ser coerente com a restante vida, e 

o humano que procura tal tipo de fim pois este seria coerente com a sua vida como um 

todo seria um homem que nunca viveu dignamente, de modo que manter-se consistente 

com (os princípios de) uma vida indigna consistiria em prolongar a indignidade (Foster, 

2011). Foster não justifica de forma clara porque é que tal homem nunca viveu 

dignamente, mas a justificação mais plausível que podemos extrair do seu comentário a 

tal caso parece-me ser que se tentou ter toda a sua vida sob o seu controlo, nunca teve 

verdadeiras relações com outros humanos, pois as relações verdadeiras são, por natureza, 

incontroláveis e imprevisíveis. Ademais, tal tipo de fim coloca em causa (pelo menos em 

parte) o florescimento daqueles que rodeiam tal pessoa: o florescimento dos médicos é 

comprometido pois a sua função é redefinida, deixando de ser uma personagem cuja única 

função, enquanto médico, é curar e cuidar; os amigos e familiares veem também uma 

relação que os define e que é, por isso, uma parte de si, chegar a um fim abrupto e 

impróprio, e por isso também uma parte deles chega ao fim de forma imprópria (Foster, 

2011).  

No caso do doente em estado vegetativo permanente, a natureza social, holista, do 

modelo de Foster (2011) está também bem patente, defendendo que é plenamente 

justificável manter um paciente em tal estado ligado ao suporte médico de vida se tal for 

o desejo dos seus familiares e cuidadores, devendo também o desejo e interesse dos 

médicos, que muitas vezes não pretendem ver-se envolvidos na retirada de tal suporte 

médico de vida, levado em consideração. Como as relações são fundamentais na sua 

conceção de dignidade, as mesmas podem ser suficientes para justificar a manutenção da 

                                                           
81 No original: “‘How can this transaction be managed so as to maximise the amount of dignity in it?’”. 
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vida de um paciente em estado vegetativo por forma a que as várias pessoas se possam 

despedir do paciente de forma apropriada, ainda que reconheça que se existir uma diretiva 

avançada de vontade será muito mais difícil justificar uma ação contrária a esta, ainda 

que tal não seja impossível (Foster, 2011). 

Apesar de a dignidade ser muito criticada academicamente, Foster alerta para a 

importância dada à mesma na vida quotidiana (e.g., nos hospitais, sendo tal importância 

manifesta em vários códigos profissionais), e defende haver bastante “sobreposição entre 

a minha ideia do que é necessário para o florescimento objetivo e a perceção subjetiva 

das pessoas do que é necessário”82 (Foster, 2011: 68). Um exemplo disso mesmo é que 

Foster (2011) defende que “há estados humanos de ser que representam melhor do que 

outros o que os humanos são”83 (p. 9), o que se enquadra perfeitamente com a ideia que 

Foster (2011) pensa ser partilhada pela generalidade das pessoas de que “há uma forma 

‘correta’ de fazer as coisas (uma forma consistente com a nossa dignidade; com o nosso 

florescimento), e uma variedade de formas não tão corretas”84 (p. 79), ideias que o autor 

defende não poderem serem explicadas pelos princípios tradicionais da bioética (e.g., 

autonomia e não-maleficência). 

A teoria de Foster oferece uma perspetiva diferente daquilo que é habitual no 

discurso académico, sendo desde logo um contributo interessante por esse aspeto. É 

também importante ao ligar a dignidade a algo objetivo como a ciência e não apenas a 

ideias ou conceitos mais subjetivos. É ainda importante na sua abordagem holista, 

evitando a atomização dos indivíduos bem como o sacrifício do coletivo em prol dos 

interesses meramente individuais. Tudo isso são contributos que devem ser valorizados. 

Estes contributos que podem ser, pelo menos em alguns casos, importantes não 

devem levar-nos a ignorar o facto de a teoria de Foster ter algumas falhas que considero 

importantes. 

Na sua teoria, Foster explica que a ciência desempenha um papel fundamental ao 

elucidar aquilo que nos ajuda a florescer e aquilo que impede tal florescimento. Todavia, 

se a dignidade é entendida como florescimento objetivo, e se a dignidade é, como 

pretende Foster, um conceito normativo, que nos impõe determinadas ações, e não um 

                                                           
82 No original: “overlap between my idea of what is necessary for objective thriving, and people’s subjective perception of what is 

necessary”. 
83 No original: “there are some human states of being that represent better than others what humans are”. 
84 No original: “there is a ‘right’ way to do things (a way consistent with our dignity, with our thriving), and a multitude of not so right 

ways”. 
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mero conselho, algo facultativo, a mesma corre o risco de “tecnocratizar”85 a nossa vida 

(também Krajewska (2013) aponta para o perigo de sobrevalorizar as descobertas 

científicas e de identificar o empírico com o normativo, mas a sua crítica vai no sentido 

de tal poder levar a mais discriminação, o que é também um outro perigo muito importante 

da valorização excessiva do domínio científico quando estamos a lidar com seres 

humanos). Afinal, a ciência consegue descobrir aquilo que, em geral, nos ajuda a florescer 

nas várias áreas da vida: a ciência consegue dizer-nos, pelo menos de forma aproximada 

e generalizada, que alimentos e em que quantidade devemos consumir; quando devemos 

fazer exercício e em que quantidade; como, quando e onde dormir, etc.  

A questão que se coloca, então, é se temos de fazer aquilo que cientificamente está 

provado ser melhor para o nosso florescimento (estando nós, assim, proibidos de 

consumir fast-food (a não ser talvez como ato muito excecional) ou de fumar) ou se não 

o temos de fazer nestes domínios mais mundanos, mas temos de o fazer em âmbitos mais 

restritos como na proibição de usar uma orelha como cinzeiro (este caso é mencionado 

por Foster (2011)) ou na proibição da morte assistida (Foster, 2011). Se a dignidade nos 

obrigar a agir de forma a maximizar o nosso florescimento, a mesma dominará a nossa 

vida, como procurei explicar; se a mesma só assumir este caráter normativo, necessário, 

impositivo, quando estão em causa questões como o aborto, a eutanásia, a fertilização in 

vitro ou o uso de orelhas como cinzeiros, o seu impacto não será tão grande, mas Foster 

tem de explicar o que separa uns casos dos outros. Foster pode apelar ao conceito de 

bioética para tentar explicar o que separa uns casos dos outros, pois o mesmo diz que a 

dignidade é o princípio bioético mais importante, mas não faz qualquer asserção 

relativamente à dignidade fora do âmbito da bioética. Porém, apesar da bioética ser mais 

iminentemente sobre os grandes temas relativos ao ser humano, como o consentimento, 

confidencialidade, morte assistida, aborto, entre outros, a bioética deverá dizer, em rigor, 

respeito a tudo que diz respeito à vida humana enquanto tal, e por isso também as 

pequenas coisas como alimentação e consumo de substâncias nocivas. 

Ademais, não só tal implica uma delimitação extremamente exata e rigorosa do 

que é a bioética, como deve, a meu ver, explicar porque tal conceito tão importante num 

âmbito da vida humana pode depois ser ignorado noutros âmbitos, sobretudo quando estes 

                                                           
85 O uso do termo ‘tecnocratizar’ pretende veicular a ideia de uma sobreposição ou valoração superior dos aspetos considerados como 

objetivamente ou cientificamente bons quando comparado com aquilo que é a vontade do indivíduo. Desta forma, o problema que 
aqui pretendo expor é o risco de que aquilo que é determinado cientificamente como sendo bom para o florescimento dos seres 

humanos lhes seja imposto como bom mesmo quando tal colide com a vontade individual do indivíduo e quando o assunto em questão 

se prende essencialmente com o indivíduo e não com terceiros. 
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são tão próximos da própria bioética. E teria de explicar porque questões de saúde mais 

quotidianas, como as que acima mencionei (alimentação, sono, etc), questões com muita 

relevância na nossa saúde, no nosso rendimento (nomeadamente social) e nos custos que 

impomos à sociedade, estariam de fora da bioética, enquanto questões mais pontuais, mas 

mais enfáticas (como o aborto) estariam dentro desse âmbito. Mas mesmo esta solução 

não é óbvia nem resolve o problema de forma completa, pois Foster aplica o seu conceito 

de dignidade ao caso do arremesso do anão, que não é uma questão bioética86 (Foster, 

2011), sendo tal um exemplo do potencial totalitário da sua teoria: numa decisão que 

apenas diz respeito a indivíduos particulares, Foster quer proibir uma atividade que tem 

o consentimento de todos os envolvidos, que são adultos e competentes para tomar as 

suas decisões87. 

Tal potencial totalitário e tecnocratizador, ainda que não seja algo que Foster 

deseje – Foster diz que não tem todas as respostas, e que o seu livro não oferece respostas 

claras e definitivas às questões como se a clonagem é permissível (Foster, 2011) – é algo 

a que devemos estar atentos. Indicador disso mesmo é a distinção que Brownsword (2012) 

faz entre teorias baseadas em direitos e teorias baseadas em deveres. Enquanto 

Brownsword se enquadra na primeira categoria, Foster enquadra-se na segunda, e uma 

diferença fundamental prende-se com o papel do consentimento: nas teorias baseadas em 

direitos, o consentimento tem o poder de tornar um ato ilegítimo (pois violaria um direito) 

num ato legítimo, enquanto nas teorias baseadas em deveres o consentimento não tem tal 

capacidade: há “certos atos que são considerados interditos para qualquer comunidade 

civilizada”88 (Brownsword, 2012: 251). Harding avança uma crítica semelhante, 

entendendo que “procurar uma ‘teoria de tudo’ é então problemático na sua incapacidade 

de lidar adequadamente com a diferença”89 (Harding, 2012: 670), pois não admite a 

coexistência de várias formas de viver mas procura impor uma forma única. 

Um outro ponto com que Foster tem problemas é exposto por Harding (2012) e 

diz respeito à distinção entre os humanos e os animais: qual o critério pelo qual todos os 

                                                           
86 Se considerarmos que o caso do arremesso do anão é um caso bioético, então tudo o que disser respeito à vida humana pertence ao 

domínio da bioética; se o caso do arremesso do anão for considerado um tema bioético, tal não resolve o problema a Foster, pois nesse 

caso temas como a alimentação são também bioéticos e voltamos a ter uma teoria com um potencial totalitário assustador. 
87 Isto não implica dizer que tal atividade não levanta problemas e/ou questões que merecem análise. Uma questão que, a meu ver, é 

essencial responder por forma a poder avaliar corretamente o caso é se há ou não pressão financeira a coagir os anões. Tal é indiciado, 

por exemplo, pela referência ao desemprego como consequência da proibição do arremesso do anão no caso de Morsang-sur-Orge 
por Manuel Wackenheim (Beyleveld & Brownsword, 2001). Contudo, podemos eliminar tais preocupações estabelecendo que o caso 

não envolve qualquer recompensa financeira, mas é somente um passatempo. Mesmo em tal caso, Foster vê tal atividade como 

contrária à dignidade humana, como não contribuindo (e potencialmente como um impedimento ativo, um detrator) para o 
florescimento humano e como devendo, por isso, ser proibido. 
88 No original: “certain acts that are judged to be off-limits for any civilised community”. 
89 No original: “seeking a ‘theory of everything’ is therefore problematic in its inability to adequately account for difference”. 
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seres humanos (incluindo os que estão em estado vegetativo (Foster, 2011) têm uma 

dignidade relevante, mas os animais têm uma dignidade que nem sempre será (muito) 

relevante? Foster diz que “Eu não vejo nada na minha conceção de dignidade que não 

possa ser uma característica de um golfinho ou uma árvore”90 (Foster, 2011: 8), mas 

também diz que a dignidade dos seres não-humanos terá pouca relevância quando 

colocados lado a lado com a dignidade dos humanos (Foster, 2011). Foster rejeita a 

acusação de especismo, mas não é capaz de estabelecer um critério não arbitrário de forma 

a que todos os humanos satisfaçam esse critério (e tenham dignidade) e nenhum animal 

satisfaça o critério – ou o satisfaça de uma forma menos clara – por forma a que todos os 

humanos tenham uma dignidade mais importante do que a possuída por todos os animais. 

Foster defende que há uma humanidade comum ao paciente com cancro e ao paciente em 

estado vegetativo permanente (Foster, 2011), mas não explica em que tal humanidade 

comum consiste (Harding, 2012). 

Também o facto de a teoria de Foster ser transacional é problemático, porque 

possibilita a exploração de uma pessoa ou grupo de pessoas por outro. Um exemplo disto 

seria a questão da eutanásia, que Foster ilustra com a metáfora de fechar o livro: morrer 

naturalmente seria terminar a história corretamente, a eutanásia ou o suicídio assistido 

seria fechar o livro de forma abrupta e mudar assim toda a história (Foster, 2011). Neste 

caso, o chocante é a falta de consideração pelo doente: vamos desrespeitar o desejo que 

um doente tem de morrer devido a uma doença agonizante ou tortuosa (como seria a 

perspetiva de perder a sua personalidade aos poucos) em prol da vontade do cônjuge, dos 

filhos e/ou dos amigos de continuar a contar com aquela pessoa na sua vida? Não será tal 

egoísta? Amar não implica respeitar e saber deixar ir? Quanto à forma como o suicídio 

assistido pode influenciar os médicos ou a forma como estes são vistos, os mesmos têm 

direito à objeção de consciência. Têm, de certa forma, o mesmo direito do paciente: um 

– o médico – pode objetar a assistir na morte do paciente, o paciente pode objetar a 

continuar a viver, e assim pedir auxílio para morrer. Mas aquilo que Foster pretende não 

é dar a opção aos médicos de auxiliar ou não (tendo o paciente o direito de, em caso de o 

médico se recusar a assisti-lo na sua morte, procurar outro médico que esteja disposto a 

tal) na morte dos pacientes mas proibir tal possibilidade em prol das histórias dos que os 

rodeiam e da sua própria história, que seriam, na sua opinião, indevidamente encurtadas 

e modificadas pelo suicídio assistido. Se obrigar uma pessoa a viver, contra a sua vontade, 

                                                           
90 No original: “I see nothing in my conception of dignity that might not be a characteristic of a dolphin or a tree”. 
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quando já não tem controlo sobre os seus movimentos, quando é incontinente, 

completamente dependente e com fraca capacidade de enquadramento da realidade, 

vivendo em dor permanente ou permanentemente drogado para evitar tal dor, é avançar a 

dignidade, não é de admirar que muito autores advoguem a exclusão de tal conceito. Tal 

crítica é veiculada por David Albert Jones, que afirma que tal natureza transacional “não 

é mais do que [colocar] um preço na vida humana”91 (Jones, 2012: 116). 

 

 

2.3.2. A dignidade como estatuto fundado na agência 

 

Beyleveld e Brownsword (2001) distinguem duas conceções gerais de dignidade: 

dignidade humana como empossamento e dignidade humana como restrição. De acordo 

com a primeira, a dignidade é vista como base de direitos e constitui-se como um reforço 

da exigência de respeito pela autonomia; de acordo com a segunda, a dignidade é vista 

sobretudo como acarretando deveres, muitas vezes comprometendo a nossa autonomia, 

seja no sentido de não violarmos a dignidade dos outros ou mesmo a nossa (Beyleveld & 

Brownsword, 2001). A distinção corresponde, em traços gerais, ao papel desempenhado 

pela dignidade: se é um papel de fundo (background role), a dignidade é tida como fonte 

de direitos, e esses direitos têm de ser respeitados sob pena de desrespeitarmos a 

dignidade – este papel associa-se com a dignidade como empossamento; se é um papel 

de primeiro plano (foreground role), a dignidade assume-se como um direito ou valor 

específico a ser protegido, podendo levar não a um reforço de direitos mas a que estes 

tenham de ser restringidos (Beyleveld & Brownsword, 2001). 

A dignidade como empossamento é a conceção que é invocada em vários 

documentos de direitos humanos, funcionando como (alegado) fundamento de tais 

direitos. Geralmente, após estabelecidos tais direitos, são estes que desempenham o 

restante trabalho, sendo a dignidade relegada para um papel de fundo. Há, contudo, 

situações em que a dignidade como empossamento desempenha também uma função mais 

‘dianteira’, enquanto direito específico, como acontece na Constituição da República da 

Africa do Sul (Beyleveld & Brownsword, 2001). 

Nesta conceção, a dignidade tem por base uma (ou um conjunto de) capacidade(s) 

e os detentores de tal capacidade têm de ser reconhecidos enquanto e como possuidores 

                                                           
91 No original: “is no more than a price on human life”. 
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de tal capacidade, estando também associada “a ideia de que os humanos têm direito às 

condições ou circunstâncias em que podem exercer as suas capacidades relacionadas com 

a dignidade de forma completa”92  (Beyleveld & Brownsword, 2001: 15). Ao discutir 

alguns documentos internacionais, os autores resumem o núcleo de tal conceção: 

“dignidade humana significa que cada humano tem valor intrínseco; cada humano é 

merecedor de respeito; e cada humano tem direitos inalienáveis para a proteção do seu 

valor”93 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 15). Assim, o respeito pela nossa dignidade 

pode ser traduzido em: um direito a ser reconhecido como humano; um direito a não 

termos o nosso florescimento comprometido por intervenções indesejadas e um “direito 

a apoio e assistência para assegurar circunstâncias ou condições que são essenciais para 

florescer como humano”94 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 15). 

Dois problemas que se colocam a esta conceção são explicar como é que a 

característica que está na base da dignidade serve de justificação para os direitos 

humanos, sem que tal justificação seja contingente – ou seja, a justificação tem de explicar 

porque devemos valorizar dada característica e não somente esperar que a valorizemos – 

e a possibilidade de a característica não ser possuída por todos os humanos, como 

acontece se identificarmos a dignidade com a capacidade para a autonomia (Beyleveld & 

Brownsword, 2001). 

A outra conceção de dignidade é a dignidade como restrição, que os autores 

entendem como sendo um valor ou visão que vai para além do indivíduo e que não 

defendem, mas antes excluem, as ações e escolhas que vão contra este valor ou visão, 

mesmo que essas ações apenas afetem o próprio (Beyleveld & Brownsword, 2001). Como 

explicam os autores, na conceção de dignidade como restrição a nossa liberdade pode ser 

restringida apelando a um de três tipos de deveres: “deveres para com os outros, deveres 

para connosco mesmos, e deveres para com a comunidade”95 (Beyleveld & Brownsword, 

2001: 37), e tal é ilustrado com o exemplo da comodificação do corpo humano que é 

muitas vezes rejeitada em nome de um valor social, seja a dignidade, a solidariedade ou 

outro. 

Para os autores, a questão é se há uma esfera de escolha individual intocável ou 

                                                           
92 No original: “the idea that humans have a right to the conditions or circumstances in which they can exercise their dignity-related 

capacities fully”. 
93 No original: “human dignity signifies that each human has inherent value; each human is worthy of respect; and each human has 
inalienable rights to the protection of his or her value”. 
94 No original: right to support and assistance to secure circumstances or conditions that are essential if one is to flourish as a human”. 
95 No original: “duties to others, duties to oneself, and duties to the community”. 
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se toda a escolha está dependente, em última instância, da preferência coletiva. A 

contingência, que é um problema na conceção da dignidade como empossamento, é aqui 

vista como positiva: “Cada grupo, cada sociedade, cada região é convidada a articular a 

sua conceção particular da dignidade humana”96 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 44). 

O problema é, contudo, o pluralismo: para além de um conjunto de casos muito 

específicos e paradigmáticos, o consenso é algo extremamente raro, e temos então o 

problema de como nos justificarmos a quem não aceita os mesmos compromissos 

particulares que defendemos (Beyleveld & Brownsword, 2001). 

Beyleveld e Brownsword (2001) mencionam também uma terceira ideia de 

dignidade: a dignidade enquanto virtude. Nesta conceção, a dignidade consiste na virtude 

de conseguir atingir um equilíbrio, perante a adversidade, entre a vontade de a superar e 

a vontade de aceitar tal adversidade, de se resignar à mesma (Beyleveld & Brownsword, 

2001). 

Os autores defendem o Princípio da Consistência Genérica (PGC) de Alan 

Gewirth, e é este princípio que fornece o quadro através do qual abordam a dignidade 

humana. Tal princípio defende que os agentes têm direitos genéricos em virtude de serem 

agentes e que têm de respeitar os direitos genéricos dos outros agentes sob pena de 

contradizerem que são agentes. “Direitos genéricos são direitos às necessidades genéricas 

de agência”97 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 70), e tais necessidades são genéricas se 

são requeridas para a ação – ou para que esta possa ter hipóteses de sucesso –, qualquer 

que ela seja. Aquilo que é necessário para “a simples possibilidade de agir”98 (Beyleveld 

& Brownsword, 2001: 70) é um bem básico. Quanto às necessidades que dizem respeito 

às possibilidades de ação bem-sucedida, estas dividem-se entre “necessidades ‘não-

subtrativas’ e necessidades ‘aditivas’”99 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 71), sendo as 

primeiras coisas cuja interferência com as mesmas reduz as possibilidades de sucesso da 

ação e as segundas “coisas que são necessárias para podermos melhorar as nossas 

capacidades para a ação bem-sucedida”100 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 71). Os bens 

básicos são os mais importantes dos três e os bens aditivos os menos importantes dos três. 

Os direitos genéricos têm quatro características importantes: (1) são direitos 

fortes, i.e., “impõem deveres nos outros agentes para respeitarem as necessidades 

                                                           
96 No original: “Each group, each society, each region is invited to articulate its particular conception of human dignity”. 
97 No original: “Generic rights are rights to generic needs of agency”. 
98 No original: “the very possibility of acting”. 
99 No original: “‘non-subtractive’ needs and ‘additive’ needs”. 
100 No original: “things that are needed to be able to improve one’s capacities for successful action”. 
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genéricas do detentor dos direitos”101 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 71); (2) “os 

direitos genéricos são positivos bem como negativos”102 (Beyleveld & Brownsword, 

2001: 72), implicando não só direitos de não-interferência (negativos) mas também 

direitos à assistência de terceiros (positivos); (3) “são direitos sob a ‘conceção 

voluntarista’ dos direitos”103 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 72), o que implica que a 

necessidade de serem respeitados depende do agente, i.e., o agente pode abdicar dos 

benefícios que estes concedem; (4) “são direitos morais”104 (Beyleveld & Brownsword, 

2001: 72), i.e., obrigam-nos a levar os interesses dos outros em consideração, e de uma 

forma positiva. 

O argumento avançado por Gewirth em favor do Princípio da Consistência 

Genérica – que é um argumento a priori (Beyleveld & Brownsword, 2001) – parte da 

definição de agente como alguém que pretende fazer algo livremente e com um propósito, 

sendo que, para tal, tenho de reconhecer o propósito que escolhi como bom, ou seja, como 

suficientemente valioso para me motivar a procurar obtê-lo. Como as necessidades 

genéricas são necessárias para que eu possa agir e perseguir o meu objetivo, tenho de as 

valorizar como meios para atingir o objetivo que escolhi. Daqui se segue que “eu tenho 

de perseguir, de forma categórica e instrumental, a posse das minhas necessidades 

genéricas”105 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 74). O argumento segue defendendo que, 

do facto de que tenho de perseguir as minhas necessidades genéricas (enquanto meios 

para obter o que desejo), se segue que tenho de defender que “[o]utros agentes devem, 

categoricamente, não interferir com a minha posse das necessidades genéricas contra a 

minha vontade, e devem auxiliar-me a garantir as necessidades genéricas quando eu não 

conseguir fazê-lo sozinho se eu assim o desejar”106 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 

74). Tal significa que “eu tenho ambos direitos negativos e positivos às necessidades 

genéricas”107 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 74), que são os direitos genéricos. Assim, 

da mera definição do que é ser um agente chegamos à conclusão de que o agente tem 

direitos genéricos: logo, ser agente implica ter direitos genéricos. O argumento termina 

concluindo que todos os agentes têm direitos genéricos (Beyleveld & Brownsword, 

                                                           
101 No original: “impose duties on other agents to respect the generic needs of the rights-holder”. 
102 No original: “the generic rights are positive as well as negative”. 
103 No original: “are rights under the ‘will conception’ of rights”. 
104  No original: “are moral rights”. 
105 No original: “I categorically instrumentally ought to pursue my having the generic needs”. 
106 No original: “Other agents categorically ought not to interfere with my having the generic needs against my will, and ought to aid 

me to secure the generic needs when I cannot do so by my own unaided efforts if I so wish”. 
107 No original: “I have both negative and positive claim rights to have the generic needs”. 
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2001). Este argumento é apoiado pelo Argumento da Suficiência da Agência (ASA), que 

pretende mostrar que se partimos da mera definição de agente e chegamos à conclusão 

que temos direitos genéricos, tal implica que ser agente implica ter direitos genéricos 

(Beyleveld & Brownsword, 2001; Beyleveld, 2012). 

Beyleveld e Brownsword (2001) defendem que o argumento de Gewirth, acima 

apresentado, é sólido, e que “o PGC tem de ser tomado como sendo o princípio supremo 

da bioética e da bio-lei (como, de facto, de toda a ética e lei)”108 (p. 77). Os juízos relativos 

à dignidade, sendo feitos nestes domínios, têm de se conformar ao PGC. 

Apesar de considerarem o argumento de Gewirth sólido, Beyleveld e Brownsword 

(2001) reconhecem também a reticência e resistência perante o mesmo. Assim, avançam 

um segundo argumento, este já da sua autoria, que não é dialeticamente necessário, mas 

antes contingente na aceitação, por parte do agente, da existência de direitos humanos. O 

argumento defende que se tenho direito a fazer algo, tenho também direito aos meios 

necessários para o fazer, e como existem necessidades genéricas de agência, defender que 

tenho o direito acima mencionado implica que tenho de defender que tenho direito às 

necessidades genéricas. Logo, “Qualquer agente que considere que tem um direito 

humano a fazer algo tem também de considerar que tem direitos humanos às necessidades 

genéricas de ação”109 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 79). Como os direitos humanos 

são direitos tidos meramente porque se é humano, se eu defender a existência de direitos 

humanos, tenho de defender que todos os humanos têm direito às necessidades genéricas 

(Beyleveld & Brownsword, 2001). Para o argumento consistir numa defesa do PGC falta 

ainda mostrar “que, pelo menos de forma central, ser humano é ser um agente e que os 

instrumentos dos direitos humanos operam com a conceção voluntarista dos direitos”110 

(Beyleveld & Brownsword, 2001: 80), mas ambas as condições são, segundo os autores, 

satisfeitas (Beyleveld & Brownsword, 2001). 

Exposto e justificado o PGC, é então necessário perceber em que consiste a 

dignidade, e que criaturas a possuem.  

A dignidade é, segundo várias conceções, a base dos direitos que certos seres têm. 

Por exemplo, em vários instrumentos de direitos humanos, a dignidade é invocada como 

base e justificação dos direitos expostos nesses instrumentos. Se assim é, a dignidade 

                                                           
108 No original: “the PGC must be taken to be the supreme principle of bioethics and biolaw (as indeed of all ethics and law)”. 
109 No original: “Any agent who considers that it has a human right to do anything must consider that it has human rights to the generic 
needs of agency”. 
110 No original: “that, at least centrally, to be human is to be an agent and that the human rights instruments operate with the will 

conception of rights”. 
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consiste na propriedade da agência de que somos dotados:  

 

O argumento de Gewirth de que o PGC é dialeticamente necessário envolve o Argumento 

da Suficiência da Agência, que estabelece que se ‘eu’ (qualquer agente) contradiria que 

sou um agente por não aceitar que tenho direitos genéricos, então tenho de aceitar que 

tenho direitos genéricos porque sou um agente. Daqui, segue-se que tenho de aceitar que 

todos os outros agentes têm os direitos genéricos. Por isso, a propriedade em virtude da 

qual os agentes terão os seus direitos genéricos concedidos é a sua agência, e a dignidade 

como base de direitos é constituída pela propriedade de ser um agente.111 (Beyleveld & 

Brownsword, 2001: 111). 

 

Contudo, os direitos não são concedidos pelo simples facto de sermos agentes, 

mas porque a nossa agência é vulnerável. Tal vulnerabilidade, conjugada com a nossa 

consciência da mesma e capacidade para refletir na nossa frágil condição, gera ansiedade 

existencial. “Nós sustentamos que é a capacidade para tal ansiedade que mais 

profundamente constitui a dignidade que fundamenta os direitos genéricos”112 (Beyleveld 

& Brownsword, 2001: 112). 

Quanto a quem tem dignidade, “o argumento de Gewirth para o PGC estabelece 

que ser um agente é suficiente para ter os direitos genéricos”113 (Beyleveld & 

Brownsword, 2001: 112). Quanto aos seres que não são agentes, que apenas possuem 

algumas das capacidades envolvidas na agência, Gewirth defende que têm direitos 

genéricos em proporção às suas capacidades, mas Beyleveld e Brownsword (2001) 

discordam e defendem que somente agentes têm os direitos genéricos. Mas isto não 

significa que tais seres estejam desprotegidos segundo o PGC: a sua proteção advém da 

aplicação do PGC e do princípio de precaução (Beyleveld & Brownsword, 2001; 

Beyleveld & Pattinson, 2000; Beyleveld & Pattinson, 2010) que a natureza categórica do 

PGC exige – se tratar como agente um ser que não o é, não violo o PGC, mas se não tratar 

um agente como sendo um agente, violo o PGC; ora, dada a natureza categórica do PGC, 

tal é um resultado inadmissível (Beyleveld & Brownsword, 2001). O único ser que 

                                                           
111 No original: “Gewirth’s argument that the PGC is dialectically necessary involves the Argument from the Sufficiency of Agency, 

which establishes that if ‘I’ (any agent) would contradict that I am an agent by not accepting that I have the generic rights, then I must 
accept that I have the generic rights because I am an agent. From this, it follows that I must accept that all other agents have the generic 

rights. Hence the property by virtue of which agents are to be granted the generic rights is their agency, and dignity as the basis of 

rights is constituted by the property of being an agent.” 
112 No original: “We contend that it is the capacity for such anxiety that most profundly constitutes the dignity that grounds the generic 

rights”. 
113 No original: “Gewirth’s argument for the PGC establishes that being an agent is sufficient to have the generic rights”. 
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podemos saber com certeza que é um agente somos nós mesmos; no que se refere a todos 

os outros temos de lhes atribuir agência não pelo facto de sabermos com certeza que estes 

são agentes, mas porque estes se comportam como tal: o princípio da precaução “obriga-

os [aos agentes] a presumir que todas as criaturas que se comportam como se fossem 

agentes são agentes”114 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 113). Em relação aos seres que 

demonstram algumas, mas não todas, as características associadas com a agência – na 

linguagem de Beyleveld e Brownsword (2001), que são “ostensivamente apenas agentes 

parciais”115 (p. 113) –, os agentes têm deveres  

 

em proporção ao grau de evidência de que eles podem ser agentes (…). Agência-na-

totalidade é necessária para os direitos sob o PGC, e estatuto moral intrínseco é atribuído 

a aparentes não-agentes, não como agentes parciais, mas como possíveis agentes (e, 

assim, como possíveis possuidores de dignidade) por causa da precaução que a natureza 

categoricamente vinculativa do PGC requer que seja exercida.116 (Beyleveld & 

Brownsword, 2001: 113)  

 

A agência é necessária para ter os direitos genéricos pois estes são direitos sob a 

conceção voluntarista dos direitos, o que exige a possibilidade de abdicar dos benefícios 

que decorrem destes, algo que só um agente pode fazer (Beyleveld & Brownsword, 2001). 

O princípio da precaução que é implicado pela natureza do PGC, e o princípio da 

proporcionalidade, obrigam-nos a reconhecer alguns deveres para com seres que parecem 

ser apenas parcialmente agentes, e teremos de reconhecer deveres em proporção ao grau 

de evidência de que são agentes (Beyleveld & Brownsword, 2001). Tal tem vastas 

implicações, desde logo acarretando “que os agentes têm deveres para com todas as 

criaturas cuja agência seja incerta (o que realmente inclui todos os seres vivos) em 

proporção com o grau em que exibem demonstrativamente as capacidades e 

características necessárias de agentes”117 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 125). 

No caso de agentes intermitentes, que são agentes que “exibem as capacidades de 

agência somente intermitentemente, (…) eles têm dignidade e os direitos genéricos 

                                                           
114 No original: “obliges them to presume that all creatures that behave as though they are agents are agents”. 
115 No original: “ostensibly only partial agents”. 
116 No original: “in proportion to the degree of evidence that they might be agents (…). Agency-in-full is necessary for rights under 

the PGC, and intrinsic moral status is to be accorded to apparent non-agents, not as partial agents, but as possible agents (thus as 
possible possessors of dignity) on account of the precaution that the categorically binding nature of the PGC requires to be exercised”. 
117 No original: “that agents owe duties to all creatures whose agency is uncertain (which really includes all living beings) in proportion 

to the degree to which they display evidentially the necessary capacities and characteristics of agents”. 
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quando são agentes e não os têm quando não o são”118 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 

127), mas como não podemos saber se num dado momento o ser em causa é ou não agente 

– desde logo porque o teste demora tempo e o estatuto do ser pode ter-se alterado 

entretanto –, o princípio da precaução obriga-nos a presumir que os agentes intermitentes 

são agentes, mas “agentes socialmente incompetentes”119 (Beyleveld & Brownsword, 

2001: 129), ou seja, agentes que, tendo todos os direitos genéricos, “não possuem as 

capacidades de agência no grau necessário para poderem lidar independentemente com 

algumas situações de interação ‘normal’ que é provável encontrarem no seu meio social 

sem causarem acidentalmente dano a si próprios ou a outros”120 (Beyleveld & 

Brownsword, 2001: 129).  

Uma terceira questão é qual a relação entre a “dignidade como fundamento de 

direitos e dignidade como virtude na teoria Gewirthiana”121 (Beyleveld & Brownsword, 

2001: 113). A ansiedade existencial pode ser aliviada através de algumas estratégias, duas 

das quais, opostas, são: (1) negar a mortalidade do sujeito; ou (2) aceitá-la como algo 

inevitável e que, por isso, é inútil procurar combater ou superar. “Contudo, não só a razão 

não permite afirmar nenhuma das duas proposições metafísicas, como (ou assim o 

argumentaremos) a ansiedade existencial sustenta o projeto moral”122 (Beyleveld & 

Brownsword, 2001: 114). 

A dignidade enquanto virtude é precisamente o equilíbrio de tal ansiedade: “ter 

um carácter digno é possuir uma personalidade na qual o medo da extinção pessoal e a 

esperança da imortalidade estão em equilíbrio, e a conduta digna é a conduta que exibe 

tal personalidade”123 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 114). 

A razão prática, o projeto moral, necessita da vulnerabilidade: “Ter os poderes de 

agência é necessário, mas não é suficiente, para gerar a necessidade dos objetos dos 

direitos”124 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 115), e tal vulnerabilidade está inerente no 

conceito de agente (Beyleveld & Brownsword, 2001).  

Beyleveld e Brownsword (2001) defendem que a dignidade como virtude é 

                                                           
118 No original: “display the capacities of agency only intermittently, (…) they have dignity and the generic rights when they are agents 

and lack these when they are not”. 
119 No original: “societally incompetent agents”. 
120 No original: “lack the capacities of agency to the degree necessary for them to be able to cope independently with some of the 

‘normal’ interaction situations they are likely to encounter in their social environment without causing unintended harm to themselves 

or others”. 
121 No original: “dignity as the ground of rights and dignity as a virtue in Gewirthian theory”. 
122 No original: “However, not only does reason not permit either metaphysical proposition to be affirmed, but (or so we will argue) 

existential anxiety underpins the moral project”. 
123 No original: “to have a dignified character is to possess a personality in which fear of personal extinction and hope of immortality 

are in equilibrium, and that dignified conduct is conduct that exhibits such a personality”. 
124 No original: “Having the powers of agency is necessary, but it is not sufficient, to generate a need for the objects of rights”. 
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requerida pela razão prática e que não podemos, por isso, ceder a nenhuma das duas 

estratégias mencionadas, e tal virtude “torna menos provável que o agente viole os 

direitos de outros”125 (p. 140) e que desrespeite o PGC. 

Esta é, em traços gerais, a vertente teórica, cuja aplicação prática apresenta um 

carácter mais ponderado e englobante do que o que esperaríamos se nos restringíssemos 

ao slogan da dignidade como redutível à autonomia (ou à agência), que seria então o valor 

absoluto. Tal é demonstrado em muitos problemas práticos que Beyleveld e Brownsword 

(2001) abordam, como seja a seleção de genes e de características genéticas, no qual são 

englobadas considerações, por exemplo, como a de tal seleção poder resultar no 

estabelecimento de uma moda que seja danosa para as crianças cujos pais não podem 

participar da mesma. 

Isto não significa que a sua teoria não possa ser vista como redutora, pois, de facto, 

Beyleveld e Brownsword (2001) veem a agência como a base da dignidade. Neste sentido, 

e como já explicado acima, a proteção conferida a um zigoto será meramente indireta e 

por questões preventivas, de precaução: “é a consideração da possibilidade de que o 

zigoto pode ser um agente (e ter dignidade), mesmo que existam poucos indícios disso”126 

(Beyleveld & Brownsword, 2001: 158) que nos obriga a protegê-lo de uma forma 

proporcional aos indícios de que é um agente. Contudo, quem defender que tal teoria é 

redutora terá não só de fornecer uma teoria alternativa como de sustentar porque é que tal 

teoria é melhor do que a defendida por Beyleveld e Brownsword (2001). 

A lente pela qual uma dada prática é avaliada é, então, a da agência, do PGC, dos 

direitos que tal agência (e a dignidade a esta associada) gera: se uma dada prática 

desrespeita a agência de um ser, a mesma será (pelo menos prima facie) errada; se uma 

prática desrespeita os direitos genéricos de um agente, a mesma será (pelo menos prima 

facie) errada. 

A teoria exposta pelos autores é bastante densa e complexa, com detalhes e 

argumentos intrincados. Nesse sentido, a sua aplicação prática pode ajudar a perceber 

como a teoria funciona e quais os pontos em que se foca. Alguns exemplos da aplicação 

de tal quadro teórico são o aborto, a criação de quimeras, a liberdade de contrato e a 

eutanásia e suicídio assistido (Beyleveld & Brownsword, 2001).  

O aborto é um dos assuntos onde o recurso ao conceito de dignidade humana é 

                                                           
125 No original: “makes it less likely that the agent will violate the rights of others”. 
126 No original: “it is the consideration of the possibility that the zygote might be an agent (and have dignity) even though there is little 

evidence for this”. 
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paradigmático. Do ponto de vista gewirthiano tal como defendido pelos autores, o 

embrião ainda não é um agente ostensivo e, portanto, ainda não terá os direitos genéricos. 

Contudo, o princípio da precaução obriga-nos a ter em consideração que o embrião pode 

ser um agente e temos, por isso, de reconhecer deveres de proteção do mesmo na medida 

em que este exibe capacidades características da agência, ainda que tal seja difícil de 

quantificar. “O mais que pode ser afirmado inequivocamente é que, sem uma razão sólida 

baseada em direitos para destruir o embrião, considerações acerca da possibilidade que o 

embrião seja um agente (…) requerem não apenas que o embrião  não seja destruído como 

que seja cuidado”127 (Beyleveld & Brownsword, 2001:158). 

A criação de quimeras humanas, por sua vez, não é uma atividade intrinsecamente 

violadora da dignidade. Sê-lo-á apenas no caso de tal criação envolver a destruição de 

algo que tenha dignidade (que, na teoria gewirthiana, está ligado à posse de agência). Mas 

a menos que atribuamos dignidade ao esperma e ao óvulo, a criação de quimeras não tem 

de destruir nada possuidor de dignidade (Beyleveld & Brownsword, 2001). Porém, ainda 

que não viole intrinsecamente a dignidade de nenhum ser, tal atividade pode ser 

problemática devido, por exemplo, à presumível discriminação de que seriam alvo as 

quimeras, o que pode tornar tal ação “moralmente irresponsável”128 (Beyleveld & 

Brownsword, 2001: 166). 

No que se refere à liberdade de contrato, a mesma inclui a liberdade para definir 

os termos do contrato e a liberdade para escolher o parceiro com quem se estabelece tal 

contrato (Beyleveld & Brownsword, 2001). Um contrato tem de respeitar os direitos 

genéricos de terceiros e tem de ser estabelecido com base no consentimento livre e 

informado das partes. Tais critérios proíbem não só violações de direitos claras (e.g. eu 

não posso vender algo que não me pertence, a menos que o proprietário do bem me 

autorize, sob pena de violar o seu direito de propriedade) mas também abusos mais subtis: 

“liberdade de termos não é uma licença para um contratante abusar do seu poder negocial 

comprometendo a dignidade de um companheiro contratante, nem para os contratantes 

agirem concertadamente com vista a abusar da dignidade de terceiros”129 (Beyleveld & 

Brownsword, 2001: 212). Reunindo-se tais requisitos – se os direitos de terceiros não 

forem violados e se o contrato for estabelecido de forma livre e informada –, o mesmo é 

                                                           
127 No original: “The most that can be asserted unequivocally is that, without a sound rights-based reason to destroy the embryo, 

considerations of the possibility that the embryo is an agent (…) require the embryo not only not to be destroyed but to be nurtured”. 
128 No original: “morally irresponsible”. 
129 No original: “term freedom is not a licence for one contractor to abuse its bargaining power by compromising the dignity of a 

fellow contractor, nor for the contractors to act in concert with a view to abusing the dignity of third parties” 
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“moralmente permissível e, outras coisas sendo iguais, o Estado deve respeitar a vontade 

comum dos contratantes”130 (Beyleveld & Brownsword, 2001: 212). A dignidade humana 

não só não constitui, em geral, um entrave à liberdade de contrato (com as restrições 

listadas) como se apresenta como um argumento a favor de tal liberdade pois tal liberdade 

é uma expressão da nossa agência e no quadro gewirthiano tal liberdade engloba também 

a capacidade de abdicarmos (incluindo de forma contratual) dos benefícios dos nossos 

direitos – incluindo os direitos humanos. (Beyleveld & Brownsword, 2001).  

A liberdade de contrato é, como já foi reconhecido, algo sujeito a abusos. Se os 

agentes se encontrarem numa posição de vulnerabilidade, tal pode comprometer a 

legitimidade de um contrato que seria, de outra forma, legítimo. Dois riscos potenciais 

são os de que (1) as escolhas não sejam livres e de que (2) uma das partes contratantes 

seja usada como mero meio pela outra parte, o que violaria a dignidade da parte usada 

como mero meio. Ambos são riscos que os autores levam a sério, mas que procuram 

rebater dentro do quadro gewirthiano. Quanto à primeira, caracterizar uma escolha como 

livre ou não livre é mais fácil em termos físicos do que económicos; se entendermos que 

há coação física tal bastará para tornar o contrato nulo, mas a liberdade ou ausência desta 

em termos económicos é um assunto mais complicado. Contudo, recorrendo ao caso do 

arremesso do anão, Beyleveld e Brownsword (2001) alertam para o facto de que proibir 

a transação ou contrato em causa pode colocar o indivíduo numa situação ainda pior e 

retirar-lhe a pouca escolha de que dispunha. O segundo risco é enquadrado em termos de 

consentimento: tratamos uma pessoa como mero meio, num caso paradigmático, se 

ignorarmos a sua agência e a sua capacidade de consentir ou de não consentir. No caso 

do arremesso do anão, se este consente em ser arremessado, não é tratado como mero 

meio. (Beyleveld & Brownsword, 2001) 

Quanto ao suicídio assistido e à eutanásia, Beyleveld e Brownsword (2001) 

distinguem entre casos nos quais estamos a lidar com agente ostensivos e casos nos quais 

o ser em causa já não é um agente ostensivo. 

De acordo com a abordagem gewirthiana, nós temos de valorizar a nossa 

existência de forma instrumental, como meio necessário para atingirmos os nossos fins, 

mas não há qualquer necessidade ou obrigatoriedade de valorizar a nossa vida de forma 

intrínseca. Assim, Beyleveld e Brownsword (2001) defendem que o nosso desejo de pôr 

termo à nossa vida é plenamente compatível com tal valorização instrumental da nossa 

                                                           
130 No original: “morally permissible and, other things being equal, the State should respect the common will of the contractors”. 
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existência: valorizaríamos a nossa existência como meio para levar a cabo o nosso 

objetivo, terminar a nossa vida, mas não a valorizaríamos para além disso. Como os 

direitos na abordagem gewirthiana são concebidos segundo a conceção voluntarista dos 

direitos, posso abdicar dos benefícios que estes conferem. Logo, se abdicar dos benefícios 

conferidos pelos meus direitos à vida e à integridade física, por exemplo, o agente A pode 

ajudar-me a terminar a minha vida de forma plenamente compatível com o PGC. “Os 

agentes (…) não têm um dever de manter as suas próprias vidas se os seus propósitos 

particulares livremente escolhidos envolvem a perda das suas vidas”131 (Beyleveld & 

Brownsword, 2001: 241). No que diz respeito a agentes ostensivos, a legitimidade do seu 

suicídio assistido ou eutanásia depende do seu consentimento. “O direito a escolher é uma 

expressão básica da nossa dignidade, e não há expressão mais fundamental da nossa 

dignidade do que o direito a fazer escolhas sobre viver ou morrer”132 (Beyleveld & 

Brownsword, 2001: 242). 

Sobre os seres que foram agentes ostensivos, mas já não o são – os autores 

discutem, neste âmbito, casos de pacientes em estado vegetativo permanente (EVP) –, a 

abordagem gewirthiana não lhes garante os direitos genéricos. Contudo, o princípio da 

precaução obriga-nos a reconhecer que existe a possibilidade de tais seres serem agentes 

e, assim, a sua vida e o seu bem-estar devem ser protegidos. Ademais, enquanto tais seres 

eram agentes ostensivos, podem ter acordado com outros agentes que seriam tratados de 

determinada forma se se encontrassem em tais situações ou “podem ter sido encorajados 

a pensar que poderiam ser tratados de certa forma se entrassem em EVP, e podem ter 

então agido na expectativa de que seriam assim tratados”133 (Beyleveld & Brownsword, 

2001: 252). Tal pode estabelecer uma obrigação da nossa parte em respeitar tais 

expectativas ou obrigações. A existência de um compromisso com o ser em questão 

(enquanto este ainda era um agente ostensivo) pode ser uma justificação para retirar o 

apoio artificial de vida a tais pacientes. 

A opção de retirar o apoio artificial de vida a um ser em estado vegetativo pode 

ainda ser justificada como uma tentativa de satisfazer uma preferência que pensamos ter 

sido detida pelo ser enquanto ainda era um agente ostensivo ou pode também ser 

                                                           
131 No original: “Agents (…) have no duty to maintain their own lives if their freely chosen particular purposes involve the loss of 

their lives”. 
132 No original: “The right to choose is a basic expression of one’s dignity; and there is no more fundamental expression of one’s 
dignity than the right to make life-saving or life-terminating choices”. 
133 No original: “might have been encouraged to believe that they might be treated in a certain way if they entered into PVS, and they 

might then have acted in the expectation that they would so be treated”. 
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justificada como um meio de redistribuição ou realocação de recursos que são escassos, 

colocando tais recursos ao serviço de agentes ostensivos e dos seus direitos genéricos 

(Beyleveld & Brownsword, 2001). 

Estes são alguns dos problemas a que Beyleveld e Brownsword aplicam a sua 

abordagem gewirthiana. Contudo, como seria de esperar, também esta teoria apresenta 

problemas, sobretudo sendo uma teoria tão abrangente e que toma como ponto de partida 

algo tão específico como o PGC e a centralidade da agência. 

Em primeiro lugar, Stanton-Ife (2003) critica a ideia de que podemos, ao agir de 

certas formas, contradizer que somos agentes como sendo uma ideia que não desempenha 

nenhuma função significativa e como sendo ad hoc. Stanton-Ife (2003) articula a sua 

crítica recorrendo aos casos do suicídio e da escravatura, ambos abordados por Beyleveld 

e Brownsword (2001), em que a abordagem gewirthiana defendida pelos autores é tida 

como permitindo o suicídio (em certas circunstâncias) mas como excluindo a escravatura. 

Porém, os exemplos fornecem pistas sobre o porquê de uma ação ser permissível segundo 

o PGC e outra não ser. Stanton-Ife (2003) vê ambas as ações como um exercício de uma 

escolha, como o cumprir de um propósito: no caso do suicídio, o propósito é pôr fim à 

minha vida, no caso da escravatura seria pôr fim à minha liberdade. Contudo, isto mostra 

a diferença entre os casos: no caso do suicídio, enquanto eu existo eu sou um agente e sou 

reconhecido como tal; no caso da escravatura, se tal fosse permissível, eu existiria, mas 

não seria reconhecido como agente, seria antes propriedade do meu dono, e então, se eu 

consentisse em tornar-me escravo estaria a negar que sou um agente (pois essa negação é 

a essência da própria escravatura enquanto estado permanente, que é aquela de que 

Beyleveld e Brownsword (2001) falam). 

Uma segunda crítica avançada por Stanton-Ife (2003) prende-se com o facto de os 

direitos, na abordagem gewirthiana, serem concebidos como direitos segundo a conceção 

voluntarista dos direitos, por oposição a uma conceção dos direitos como interesses134 e, 

ligado a isto, o facto de a abordagem gewirthiana “tratar não-agentes como se fossem 

versões atenuadas de agentes completos”135 (Stanton-Ife, 2003: 315). Todavia, na medida 

em que toda a abordagem gewirthana é estruturada à volta de um princípio de 

reciprocidade entre agentes, sendo que apenas os agentes são reconhecidos como plenos 

possuidores de direitos, seres que suspeitamos não serem agentes apenas veem ser-lhes 

                                                           
134 A diferença entre as teorias voluntaristas dos direitos e as teorias dos direitos como interesses é explicada, por exemplo, por Holm 

e Coggon (2009). 
135 No original: “treat non-agents as if they were attenuated versions of full agents”. 
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reconhecido um estatuto moral intrínseco porque podem ser agentes e na medida em que 

aparentam sê-lo. Ou seja, nem a escolha da conceção voluntarista dos direitos, nem a 

escolha de tratar aparentes não-agentes como “versões atenuadas de agentes 

completos”136 (Stanton-Ife, 2003: 315) são escolhas no verdadeiro sentido da palavra: 

estas são decorrências do facto de a teoria ter por base o PGC; se o importante é a agência, 

o que é protegido são escolhas e não interesses, e a proteção conferida a um ser é-o em 

função de este (poder) ser um agente. E o argumento para o PGC a partir da aceitação dos 

direitos humanos é um argumento alternativo, de apoio, e não o argumento principal e 

que gera toda a teoria gewirthiana. Mas enquanto argumento suplementar, tal argumento 

não podia mudar a conceção dos direitos de voluntarista para uma conceção dos direitos 

como interesses. Além de que, se tal fosse feito, o argumento não faria sentido pois não 

fala em interesses mas em necessidades genéricas de agência (Beyleveld & Brownsword, 

2001). Este argumento pode ser rejeitado pelos defensores de teorias dos direitos como 

interesses (por oposição a uma conceção voluntarista dos direitos); mas também é 

necessário atentar que Beyleveld e Brownsword (2001) defendem a sua posição de que 

os “instrumentos dos direitos humanos operam com a conceção voluntarista dos 

direitos”137 (p. 80), tornando a questão numa questão factual: os instrumentos dos direitos 

humanos operam segundo que conceção dos direitos? Tal é uma das questões de que 

depende este argumento, e não da preferência pessoal de cada filósofo ou jurista. A 

conceção dos direitos defendida no argumento para o PGC a partir da aceitação dos 

direitos humanos depende não só da conceção de direitos que o próprio PGC impõe (a 

conceção voluntarista dos direitos) como pode ser robustecida, como defendem 

Beyleveld e Brownsword (2001) se os instrumentos dos direitos humanos operarem 

segundo a mesma conceção dos direitos (que Beyleveld e Brownsword (2001) defendem 

acontecer). 

Alasdair Maclean (2002) apresenta três críticas à obra de Beyleveld e 

Brownsword. Nenhuma delas é suficientemente desenvolvida, sendo as duas primeiras 

meramente enunciadas. Ainda assim, as mesmas têm alguma relevância.  

A primeira crítica é de que Beyleveld e Brownsword (2001) não explicam o 

motivo pelo qual surgiu a dignidade como restrição. Se tal explicação podia ser útil na 

compreensão da posição adotada pelos defensores da dignidade como restrição, a verdade 

                                                           
136 No original: “attenuated versions of full agents”. 
137 No original: “human rights instruments operate with the will conception of rights”. 
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é que esta é uma questão mais histórica e sociológica do que filosófica e moral, que é o 

plano principal no qual os autores se movem. Ademais, tal explicação contribuiria, 

provavelmente, para que as atenções se desviassem da teoria apresentada por Beyleveld 

e Brownsword e se focassem em tal explicação, o que seria contraproducente.  

A segunda crítica é a de que a dignidade como virtude não é ampla o suficiente e 

que os argumentos em seu favor não são convincentes (Maclean, 2002). É difícil 

responder a uma crítica desta natureza se a mesma não for elaborada mas meramente 

afirmada, como é o caso. Ainda assim, penso que se tomarmos os argumentos 

mencionados na obra (Beyleveld & Brownsword, 2001) percebemos que a dignidade 

como virtude é entendida como uma aspiração a um equilíbrio entre desistir precocemente 

e continuar a lutar mesmo quando não há hipótese de superar a dificuldade ou quando tal 

luta se apresenta como pouco sensata, procurando evitar estes dois extremos; agir de 

forma digna é agir com respeito pela lei moral, e “qualidades de carácter que são 

inconsistentes com ou ameaçam enfraquecer o respeito pela lei moral podem ser 

considerados como demonstrando um caráter indigno”138 (Beyleveld & Brownsword, 

2001: 138). Esta dignidade como virtude é, por exemplo, manifestada quando 

compreendemos que estamos perante um problema moral para o qual não temos uma 

resposta concreta e, assim, aceitamos o resultado que for obtido por um procedimento 

acordado, seja o resultado concordante com a nossa posição ou não (Beyleveld & 

Brownsword, 2001). Aspirar a ter este comportamento é importante, o que justifica a 

importância de tal virtude. 

A terceira crítica de Maclean (2002) é a de que Beyleveld e Brownsword não 

refutam a conceção de dignidade como restrição, mas simplesmente a ignoram. Contudo, 

Beyleveld e Brownsword (2001) não só avançam alguns argumentos contra tal posição 

quando a consideram – como seja a incompatibilidade da contingência e relativismo de 

tal conceção com o facto de vivermos em sociedades pluralistas e o facto de o consenso 

ser bastante restrito, contemplando apenas alguns casos paradigmáticos –, como podemos 

ver toda a sua teoria como uma crítica a tal conceção. Se aceitarmos os argumentos que 

os autores apresentam para o PGC, então temos de rejeitar a conceção da dignidade como 

restrição. 

Isabel Karpin (2004), por sua vez, critica Beyleveld e Brownsword porque 

                                                           
138 No original: “character qualities that are inconsistent with or threaten to undermine respect for the moral law may be said to display 

an undignified character”. 
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entende que a teoria destes não é sobre a dignidade humana mas sobre a agência. Tal 

crítica é pertinente, e é verdade que o conceito central na teoria em questão é a agência. 

Porém, tal não tem de tornar o conceito de dignidade irrelevante. Afinal, Beyleveld e 

Brownsword (2001) defendem que todos os agentes têm dignidade, e a mesma dignidade 

– pois esta não admite graus. Mas numa teoria que não incorporasse o conceito de 

dignidade, a agência podia ser vista como gerando direitos distintos conforme o grau de 

agência possuído: seres com maior grau de agência teriam mais direitos e um maior valor 

e/ou estatuto do que agentes com menor grau de agência. Mas tal não é defendido pela 

teoria em questão; pelo contrário, todos os agentes têm a mesma dignidade, 

independentemente de uns possuírem capacidades genéricas mais desenvolvidas do que 

outros (Beyleveld & Brownsword, 2001; Beyleveld & Pattinson, 2010). 

Ademais, a ideia de que a dignidade é inútil parece-me ser contrariada quando 

vemos que há ações que violam a dignidade de um determinado indivíduo sem, contudo, 

afetarem a sua agência: um exemplo seria considerar alguém moralmente inferior por não 

possuir uma característica (e.g., ter olhos castanhos) que em nada afeta a sua agência 

(Beyleveld & Brownsword, 2001). Parece-me que tal ideia é violadora da dignidade do 

individuo em questão, independentemente das consequências que tenha ao nível da sua 

agência. E não só isso como penso que a importância de uma teoria da dignidade não 

depende de conseguir definir para este conceito um conteúdo normativo autónomo: a 

dignidade, e as teorias sobre a mesma, dizem respeito a questões que terão de ser 

respondidas, como são exemplos as questões ‘quem tem o estatuto e/ou valor moral mais 

elevado?’, ‘porque tem tal estatuto?’ e ‘em que consiste tal estatuto? O que implica?’. 

Tais questões são importantes, e qualquer resposta a tais questões será uma resposta sobre 

o que é a dignidade, e uma teoria que consiga responder de forma apropriada a tais 

questões será importante ainda que a consideremos redutora. Ademais, como disse acima, 

mesmo que entendamos que a teoria de Beyleveld e Brownsword é redutora, tal não basta 

para derrotar a mesma: temos de oferecer uma teoria melhor do que esta: temos de 

oferecer uma teoria que resolva os problemas em questão (como o facto de ser redutora) 

sem se deixar ficar refém de outros problemas, como sejam os problemas do especismo 

ou de um mero intuicionismo. 

E esta é uma questão – do especismo ou da elevação meramente intuitiva dos 

humanos – relevante, em que estão em causa os humanos que não são agentes. Stanton-

Ife (2003) e Karpin (2004) criticam Beyleveld e Brownsword devido a tal problema – 
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Holm e Coggon (2009) mencionam apenas que tal pode ser visto como um problema – 

que é ilustrado na questão: “se estamos certos de que os pacientes em EVP não possuem 

agência, significa isso que eles não tem dignidade?”139 (Stanton-Ife, 2003: 315).  

Esta é, de facto, uma consequência da teoria de Beyleveld e Brownsword (2001), 

com a particularidade de que nunca conseguirmos saber com certeza que alguém não é 

um agente. Ainda assim, se tal conclusão é inaceitável para alguém, não basta afirmar a 

sua indignação, é necessário oferecer uma teoria alternativa que explique porque tais seres 

têm dignidade mesmo não sendo agentes, retirando as consequências que se sigam de tal 

teoria, e não acabar com uma teoria que gere mais problemas do que resolve. Tal é, 

segundo Wolterstorff (2012), “o maior desafio que uma teoria dos direitos humanos 

baseada na dignidade tem de enfrentar”140 (p. 607). 

Holm e Coggon (2009) centram a sua atenção no princípio da precaução defendido 

por Beyleveld e Brownsword, acusando tal princípio de ser inaplicável porque (1) se 

temos de tratar como agentes todos os seres que podem logicamente ser agentes, tal 

confere ao princípio um escopo gigante e impossível de ser observado; (2) se usarmos 

como critério a probabilidade da agência teremos de classificar vários animais como 

agentes ostensivos e não apenas como possíveis agentes, pois o raciocínio de precaução 

sob condições de incerteza epistémica a isso nos obriga; (3) devido, novamente, à 

incerteza epistemológica, não podemos saber se aquilo que consideramos serem seres que 

são mais provavelmente agentes o são de facto: “o facto de que algo exibe algumas 

características de um agente não nos dá, em si, boas razões para acreditar que é mais 

provavelmente um agente do que outra coisa”141 (Holm & Coggon, 2009: 304) e (4) não 

podemos saber o que é ou não para benefício dos interesses de possíveis agentes, como 

no caso de um embrião. Mas mesmo que o princípio possa ser aplicado de forma 

apropriada, Holm e Coggon (2009) defendem que, ainda assim, tal princípio é redundante 

pois irá, geralmente, colocar os interesses dos agentes ostensivos acima dos interesses dos 

possíveis agentes, sendo reduzido a um mero gesto simbólico de reconhecimento de tais 

seres como merecedores de proteção (Holm & Coggon, 2009). 

Beyleveld e Pattinson (2010) respondem às críticas avançadas por Holm e 

Coggon. Quanto ao alegado escopo indomável, esta crítica tem por base uma 

                                                           
139 No original: “if we are certain that PVS patients lack agency, does this then mean that they lack dignity?” 
140 No original: “the greatest challenge facing a dignity-based theory of human rights”.  
141 No original: “the fact that something displays some characteristics of an agent does not, in itself, give us a good reason to believe 

that it is more likely an agent than something else”.  
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compreensão errada do princípio da precaução. Este princípio não defende que temos de 

tratar como agentes tudo o que possa logicamente sê-lo, mas antes parte da ideia de que 

temos de tratar como agentes todos os seres que se comportam como tal e sempre que tal 

é possível:  

Uma vez que é possível que B seja um agente e B se comporta como um agente, tem 

sentido e é possível para A tratar B como um agente, em consequência do que A deve 

tratar B como um agente, sob pena de estar disposto a violar o PGC, coisa que A não pode 

categoricamente considerar.142 (Beyleveld & Pattinson, 2010: 260) 

Para não violar o PGC temos de tratar os seres que se comportam como agentes 

como se fossem agentes (apesar de poderem não o ser, mas tal é uma questão metafísica 

cuja resposta está para além da nossa capacidade cognitiva e sobre a qual tudo o que 

podemos fazer é especular). Esta ideia inicial é depois alargada aos seres que aparentam 

não ser agentes, mas que, pelas mesmas razões (limites da nossa cognição relativamente 

a questões metafísicas) não podemos saber se são ou não agentes. Mas no caso dos seres 

que aparentam não ser agentes nós não somos obrigados a tratá-los como agentes de 

forma preventiva, pois fazê-lo implica “garantir-lhes os direitos genéricos e impor-lhes 

os deveres genéricos correlativos”143 (Beyleveld & Pattinson, 2010: 261) – e tal não é 

possível no caso de aparentes não agentes, “pode apenas ser feito de forma significativa 

com aqueles que se comportam como agentes ou demonstram a capacidade para fazê-

lo”144 (Beyleveld & Pattinson, 2010: 261) –, mas apenas que temos deveres para com tais 

seres “em proporção (…) à probabilidade de que C possa ser um agente sob precaução; 

quão fácil é imaginar que C é um agente; ou quão próximas as características observáveis 

de C são das de um agente ostensivo”145 (Beyleveld & Pattinson, 2010: 262). Os nossos 

deveres para com tais seres dependerão das capacidades e características que possuem e 

dos interesses genéricos que estas geram: enquanto um tijolo não terá estatuto moral, um 

embrião terá estatuto moral e a sua vida será um dos interesses que teremos de ter em 

consideração, e no caso de coisas como computadores, tal dependerá das características 

que possuir (Beyleveld & Pattinson, 2010). 

No que diz respeito à probabilidade de agência e à alegada obrigação de tratarmos 

                                                           
142 No original: “Since it is possible that B is an agent and B behaves like an agent, it is both meaningful and possible for A to treat B 
as an agent, in consequence of which A must treat B as an agent, on pain of being willing to violate the PGC, which A categorically 

may not entertain” 
143 No original: “to grant it the generic rights and to impose the correlative generic duties on it”. 
144 No original: “can only meaningfully be done with those who behave as agents or display the capacity to do so” 
145 No original: “in proportion to (…) the probability that C might be an agent; how easy it is to imagine that C is an agent; or how 

close C’s observable characteristics approach those of an ostensible agent”. 
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vários animais como agentes em virtude da incerteza epistémica, tal também não é uma 

consequência da teoria em questão: sobre os seres que estão no nível 2, não é certo que 

consigam respeitar os deveres que o PGC impõe aos agentes, bem como é incerto se têm 

a capacidade de abdicar da proteção que seria conferida pelos seus direitos. No que diz 

respeito aos seres do nível 3, “é claro que não lhes podemos garantir os direitos genéricos 

ou impor-lhes os deveres genéricos”146 (Beyleveld & Pattinson, 2010: 264) – sobre estes 

níveis de comportamento, confira Beyleveld e Brownsword (2001) e Beyleveld e 

Pattinson (2010). 

Já a ideia de que não podemos avaliar a probabilidade de um ser ser um agente, 

tal não é exigido pelo princípio da precaução: aquilo que este princípio requer é que 

possamos avaliar se o comportamento do ser em questão é mais ou menos semelhante ao 

comportamento de um agente, pois aquilo que temos de saber não é se um ser é um agente 

(tal é-nos impossível) mas se um ser se comporta como um agente (Beyleveld & 

Pattinson, 2010). 

Também a crítica de que não podemos saber o que é no interesse dos agentes 

logicamente possíveis (e.g., um tijolo) tem por base a incompreensão acima assinalada 

do princípio da precaução: temos de tratar os seres como agentes na medida em que tal 

faz sentido: um tijolo não age, e nesse sentido é inútil e impossível tentar tratá-lo como 

um agente.  

No caso de seres que não são agentes ostensivos mas têm algumas características que 

geram os interesses genéricos que agentes ostensivos têm, é possível e significativo 

respeitar esses interesses (embora não como direitos). Somente neste sentido não literal é 

possível tratá-los (em algum grau) como agentes.147 (Beyleveld & Pattinson, 2010: 262-

263) 

Por fim, também a crítica de que o princípio é inútil e irá dar quase sempre 

prioridade aos agentes ostensivos é demasiado simplista e rápida. Se o interesse em 

questão for o mesmo, o agente ostensivo terá prioridade. Mas se o interesse do ser que 

não é um agente ostensivo for muito importante, este pode sobrepor-se a um interesse 

menos relevante do agente ostensivo. Tudo dependerá do ser em questão e do interesse 

do mesmo: se determinados interesses de um ser de nível 2 (e.g., um primata) se podem 

                                                           
146 No original: “it is clear that we cannot grant them the generic rights or impose the generic duties on them”. 
147 No original: “In the case of beings that are not ostensible agents but have some characteristics that generate the generic interests 

that ostensible agents have, it is possible and meaningful to respect those interests (though not as rights). Only in this non-literal sense 

is it possible to treat them (to a degree) as agents”. 
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sobrepor a certos interesses de seres de nível 1, seres como uma bactéria verão os seus 

interesses desconsiderados quando em confronto com qualquer interesse de um agente 

ostensivo (Beyleveld & Pattinson, 2010). 

Há, contudo, um problema que penso não ser alvo da consideração de Beyleveld 

e Brownsword (2001), que consiste na forma como alargam a proteção conferida pelo 

PGC a agentes parciais através do princípio da precaução. Este princípio levanta sérios 

problemas (na forma em que os autores o avançam), pois se conferimos proteção a tais 

agentes parciais vamos interferir com as ações de outros agentes parciais (e.g. para 

protegermos uma gazela de um leão), e vamos privar alguns agentes parciais das 

proteções e direitos que conferimos a outros. Assim, parece-me importante, para que tal 

princípio seja coerente, que o mesmo englobe uma análise daquilo a que Barilan (2012) 

chama “inocência social”148 (p. 236), que se prende com a capacidade para respeitar os 

direitos dos outros:  

Inocência social é a ausência de uma necessidade de abusar ou de outra forma violar os 

direitos de outra pessoa. Pessoas socialmente inocentes podem violar direitos devido a 

várias causas como acidentes, falta de capacidade de juízo, e falha moral, mas nunca 

devido a uma necessidade inerente de o fazer. (…) um violador compulsivo não pode 

reclamar um estatuto de inviolabilidade.149 (Barilan, 2012: 236-237) 

O exemplo de Barilan de um ser que não satisfaz tal condição e não pode, por isso, 

ter direitos, é a figura literária do vampiro, cuja existência depende de beber sangue 

humano. “Nenhuma vida boa de um humano é inescapavelmente dependente da 

exploração de outro humano. (…) Isto (…) não expressa um juízo científico, mas antes 

um juízo moral.”150 (Barilan, 2012: 237). 

Esta condição torna também impossível “um sistema de justiça coerente que 

englobe todos os animais”151 (Barilan, 2012: 238), pois reconhecer um direito à vida ao 

animal A interferiria com a manutenção da vida do animal B, que depende, para a sua 

alimentação e sobrevivência, de comer o animal A. Em consequência, ou morreria (caso 

em que lhe negaríamos o direito à vida) ou alimentar-se-ia de outro animal, C, cujo direito 

à vida não seria respeitado (Barilan, 2012). 

                                                           
148 No original: “social innocence”. 
149 No original: “Social innocence is the absence of a need to abuse or otherwise violate the rights of another person. Socially innocent 

persons may violate rights owing to various causes such as accidents, lack of judgmental capacity, and moral failure, but never because 

of an inherent need to do so. (…) an obligatory violator cannot claim a status of inviolability.” 
150 No original: “No human’s good life is inescapably conditional on the exploitation of another human. (…) This (…) does not express 

a scientific, but rather a moral judgment.” 
151 No original: “a coherent system of justice encompassing all animals” 
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Deste modo, para o princípio da precaução poder ser aplicado coerentemente, uma 

análise que englobe a inocência social é necessária. E tal aspeto não é alheio ao desenho 

teórico desenvolvido por Beyleveld e Brownsword (2001), pois reconhecem que para se 

ter direitos temos de ser capazes de respeitar o PGC e que a violação do PGC equivale a 

negar que somos agentes. Logo, um ser que necessite, intrinsecamente, de violar os 

direitos de um agente não pode ser reconhecido como agente, como possuidor de direitos. 

Falta, contudo, a explicitação de tal condição quando abordam os agentes parciais e a 

integração da mesma na sua aplicação do princípio da precaução. Tal condição obrigar-

nos-ia a optar, em certos casos, por uma espécie ou animal em detrimento de outra (e.g., 

entre cordeiros e/ou gazelas e leões, para mencionar o caso escolhido por Barilan (2012)) 

ou a negar proteção a ambas, ou, no pior dos casos, a abandonar a ideia de direitos dos 

animais. 

Ainda assim, a teoria de Beyleveld e Brownsword (2001) é uma teoria bastante 

desenvolvida e coerente, assentando a agência como capacidade central e fundamento da 

dignidade. A capacidade de explicar a proteção conferida a certos seres (e.g., seres 

humanos recém-nascidos) cuja agência é, na melhor das hipóteses, questionável, sem 

recorrer a conceitos indefinidos e ambíguos como ‘humanidade’ e sem basear tal proteção 

em meras intuições, recorrendo antes a um princípio racional e consistente, é um aspeto 

que contribui em grande medida para a credibilização de uma teoria assente na agência. 

 

 

2.3.3. A dignidade como respeito pela pessoa humana 

 

O interesse de Jorge Reis Novais na dignidade (da pessoa) humana não é 

filosófico, mas sim jurídico: o seu foco é na dignidade da pessoa humana como princípio 

jurídico-constitucional. Tal é importante, desde logo, pois implica que conceção de 

dignidade em questão tem de ser respeitadora do pluralismo que caracteriza o “Estado de 

Direito democrático dos nossos dias” (Novais, 2015: 25), não podendo cingir-se a 

coadunar-se com uma doutrina compreensiva particular. Além disso, ao focar-se na 

dignidade humana como princípio jurídico-constitucional – nomeadamente como a 

mesma se encontra na Constituição Portuguesa (Novais, 2015) – implica que tenhamos 

desde logo presentes algumas características de tal conceção pois a Constituição assim a 

define, como é o caso de tal princípio ser “constitucionalmente reconhecido como 
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princípio dos princípios” (Novais, 2015: 20), não podendo assim ser comprometido em 

prol de outros valores ou princípios, bem como o facto de ser “reconhecida a qualquer 

pessoa pelo simples facto de o ser” (Novais, 2015: 19).  

A dignidade da pessoa humana, enquanto princípio jurídico, não depende da nossa 

aceitação da mesma no campo moral: independentemente do que pensemos sobre tal 

princípio enquanto valor moral, a sua aceitação no domínio jurídico é-nos imposta em 

virtude da sua consagração constitucional. Além disso, tal princípio não tem um estatuto 

igual ao dos outros princípios consagrados constitucionalmente, mas é 

constitucionalmente consagrado “como base em que assenta a República” (Novais, 2015: 

19), o que implica que é especialmente relevante e poderoso, e daí a sua força demolidora 

e o seu poder de “conversation stopper” (Novais, 2015: 21), ou seja, a sua capacidade 

para terminar uma discussão, não admitindo contra-argumentação.  

A análise que Jorge Reis Novais faz da dignidade da pessoa humana é um projeto 

de quatro volumes, dos quais apenas dois se encontram já publicados. No primeiro 

volume (Novais, 2015), o autor debruça-se sobre a relação entre o princípio da dignidade 

da pessoa humana e os direitos fundamentais. Neste, a sua intenção não é definir a única 

relação possível entre a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais, mas antes 

analisar as várias relações possíveis e apontar a importância que determinadas relações 

adquirem em virtude do papel da dignidade da pessoa humana como princípio 

constitucional supremo (como é o papel de limite aos limites, excluir algumas (alegadas) 

relações como inúteis (como é o caso da identificação simplista entre a dignidade da 

pessoa humana e os direitos fundamentais em toda a sua extensão e assinalar o perigo 

inerente a outras (como é o uso da dignidade da pessoa humana contra os direitos 

fundamentais que, não sendo necessariamente ilegítimo, redunda facilmente num uso 

partidarizado, e ilegítimo, do princípio e que, por isso, exigem uma atenção particular 

aquando do seu uso). (Novais, 2015)  

Ainda que não procure defender uma relação particular da dignidade da pessoa 

humana com os direitos fundamentais, em detrimento das outras, parece-me inegável que 

a relação proeminente defendida por Novais (2015) é a da dignidade ao lado dos direitos 

fundamentais, em que a dignidade, não se identificando com estes, aparece muitas vezes 

em seu auxílio, constituindo uma salvaguarda irredutível do núcleo essencial de vários 

direitos, e funciona também como compasso, como linha de orientação e como linha 

delimitadora das limitações impostas aos direitos fundamentais. Nesse sentido, é também 
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atuando ao lado dos direitos fundamentais que a dignidade mais pode salvaguardar a sua 

importância fundamental, visto que se identificarmos a dignidade com os direitos 

fundamentais a mesma não seria imponderável e absoluta, mas teria antes de ser 

restringível, limitável, tal como os direitos fundamentais o são (Novais, 2015). 

Novais (2015) distingue entre duas conceções de dignidade: a dignidade da pessoa 

humana, que é a conceção constitucionalmente consagrada, que consiste na ideia de que 

os humanos, simplesmente por serem humanos, têm um estatuto ou valor incondicional e 

inalienável; e a dignitas, que é a conceção historicamente original, que é condicional e 

que pode ser perdida, e não é universal, mas antes um privilégio detido apenas por 

algumas pessoas (Novais, 2015). É a dignidade da pessoa humana, e não a dignitas, que 

é o foco principal do interesse do autor.  

Caracterizando a dignitas, Novais (2015) diz que esta era 

uma dignidade relacional, em que, a partir da presença objectiva de um motivo ou de 

uma causa geradores de dignidade, se exigia, em contrapartida, um respeito social 

condizente; por último, essa situação de privilégio deveria, por sua vez, ser correspondido 

por aquele que, possuindo dignidade e beneficiando do respeito e da honra, deveria agir 

em conformidade, comportar-se dignamente. (Novais, 2015: 34) 

É esta lógica que explica então, segundo o autor, o uso da dignidade como 

adjetivo, como qualificador de algo, sobretudo comportamentos: uma atitude digna é uma 

atitude “enobrecedora, isto é, elevada face à vulgaridade” (Novais, 2015: 35).  

A dignidade da pessoa humana, por sua vez, sendo reconhecida a todos os 

humanos somente por serem humanos, sendo incondicional e inalienável, e denotando 

“cada pessoa como fim em si mesma, como absoluto, como valor insubstituível e sem 

equivalente” (Novais, 2015: 54) implica que não é possível comparar dignidades. A ideia 

de dignidade consubstancia ainda a primazia do indivíduo e, consequentemente, da sua 

autonomia (Novais, 2015). 

A dignidade da pessoa humana tem, segundo Novais (2015 e 2017), por base o 

sentido de justiça, e é constituído por um núcleo essencial relativamente consensual, 

apesar do conceito ser também alvo de bastante indeterminação. Tal núcleo essencial e 

consensual engloba ideias como “um valor próprio, supremo e inalienável atribuído à 

pessoa só pelo facto de o ser” (Novais, 2015: 58) e “a ideia da pessoa como fim e não 

como mero meio ou instrumento de outros” (Novais, 2015: 59), entre outras. O Estado é, 

então, apenas um meio “que serve as pessoas individuais e concretas, assegurando e 
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promovendo a sua dignidade, autonomia, liberdade e bem-estar” (Novais, 2015: 59), e 

não um fim em si mesmo pelo qual as pessoas podem ser sacrificadas. O conceito de 

dignidade veicula uma “dimensão de primazia da pessoa face ao poder estatal ou a 

quaisquer instâncias transpessoais” (Novais, 2015: 55). A dignidade humana opera como 

limitadora da ação do Estado, quer impedindo certas ações como violadoras da dignidade 

da pessoa humana, quer exigindo certas ações como necessárias para a “promoção das 

condições materiais que permitam uma vida digna” (Novais, 2015: 60).  

Na conceção geral de dignidade humana tal como adotada por vários Estados de 

Direito, a autonomia desempenha um papel de grande relevo: “cabe à ideia de autonomia 

assumida na adaptação mundana a que já fizemos referência, um papel chave na 

determinação do conteúdo normativo da dignidade da pessoa humana” (Novais, 2015: 

61). Tal manifesta-se não só na “proscrição da coisificação da pessoa” (Novais, 2015: 61) 

mas também no respeito da sua capacidade de autodeterminação, quer no que se refere a 

adotar o seu próprio projeto de vida como a elaborar o sentido da sua própria dignidade 

(Novais, 2015). A conceção geral de dignidade da pessoa humana que tem consagração 

constitucional em vários Estados de Direito tem por base uma capacidade para a 

autodeterminação sendo, contudo, atribuída “a todas as pessoas independentemente da 

capacidade ou vontade concreta da sua realização, que pode mesmo nem existir 

facticamente, como na situação dos menores, dos profundamente incapacitados ou dos 

doentes mentais” (Novais, 2015: 63-64). 

Novais (2015) defende que a dignidade humana não é uma simples expansão ou 

alargamento da dignitas a todos os humanos, mas sustenta que há antes uma lógica 

fundamentalmente distinta em jogo. 

É no segundo volume (Novais, 2017) que Jorge Reis Novais avança a sua 

conceção de dignidade, onde defende a fundamentação da mesma e onde a aplica a casos 

concretos. 

Partindo da ideia, que reitera frequentemente ao longo da obra, de que a dignidade 

da pessoa humana tem de ser concebida sob um conteúdo partilhável pelas várias 

doutrinas que integram um pluralismo razoável, de modo a “que possa constituir um 

património comum de uma sociedade, de uma civilização e de uma época” (Novais, 2017: 

41), Novais defende que o objetivo não é o de encontrar o  

menor denominador comum que resulte da sobreposição mecânica das várias concepções. 

O propósito assumido é, antes, o de chegar, mesmo que por uma via restritiva, contida e 
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negativa, (…) a princípios e a fundamentos a que se atribui uma valoração máxima 

(Novais, 2017: 42)  

e que possam ser reconhecidos e aceites por todos, ainda que possam divergir no 

que respeita à aplicação concreta de tais princípios. 

A conceção que procura fundamentar e explicar não é uma qualquer conceção de 

dignidade, mas “da dignidade que está plasmada na Constituição de Estado de Direito” 

(Novais, 2017: 43), que, desde logo, “reconhece dignidade e uma igual dignidade a todas 

as pessoas” (Novais, 2017: 43). Tal constitui uma razão forte que leva Novais a rejeitar 

as teorias que procuram fundamentar a dignidade numa característica ou conjunto de 

características possuídas pelos detentores de dignidade, pois “não poderíamos falar, dadas 

as inevitáveis e substanciais diferenças entre as pessoas, nem em igual dignidade, nem 

em dignidade da pessoa humana enquanto tal” (Novais, 2017: 43). 

Também a pertença à espécie não constitui o fundamento da dignidade da pessoa 

humana pois não reconhecemos o mesmo estatuto a todas as formas de vida humana 

(Novais, 2017). Ainda assim, o conceito de espécie não é desprovido de importância: a 

descontinuidade parcial entre a espécie humana e a natureza, e as características 

singulares da espécie humana, motivam uma reflexão que conduz ao reconhecimento da 

importância da “capacidade de ser sujeito responsável” (Novais, 2017: 50), capacidade 

essa que constituirá uma dimensão fundamental (ainda que não única) da conceção de 

dignidade defendida por Novais. E são essas características singulares da espécie humana 

que permitiram o desenvolvimento de um sentido de justiça (Novais, 2017). 

Apesar da importância da capacidade para ser sujeito, a dignidade não se identifica 

com a autonomia ou autodeterminação, podendo mesmo limitá-la, ainda que somente em 

casos extremos: tal é claro quando Novais (2017) defende que o consentimento não 

legitima o canibalismo envolvido no caso de Canibal de Rotenburg, bem como no facto 

de defender que é possível determinar um conteúdo autónomo para o conceito de 

dignidade, o que não seria possível se a dignidade fosse identificada com a autonomia ou 

autodeterminação (Novais, 2017). 

Qual é, então, o fundamento da dignidade da pessoa humana? Segundo Novais 

(2017), é o sentido de justiça: 

O sentido de justiça é o fundamento, mas, enquanto fundamento gerado e 

condicionado por uma interacção social permanentemente sujeita a crítica reflexiva e a 

uma filtragem moral orientadas pela ideia e pelo dever de reciprocidade, apresenta um 
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cunho intrinsecamente evolutivo e um ritmo de evolução tão mais pronunciado quanto as 

referidas interacção, crítica e filtragem se processam em contextos optimizados de 

sociedades abertas, plurais e instruídas, com liberdade de circulação de ideias, com livre 

debate e livre expressão do pensamento. (Novais, 2017: 53) 

A dignidade da pessoa humana, contudo, não consiste numa “decorrência natural, 

ideal e desinteressada de concretização do sentido de justiça” (Novais, 2017: 55), mas 

antes se constitui como uma estrutura normativa para resolver problemas concretos que 

ocorrem na sociedade e cuja resposta tem de ser consonante com o Estado de Direito. A 

identificação do sentido de justiça como fundamento da dignidade da pessoa humana não 

implica que esta seja determinada pelo sentido de justiça dominante no momento numa 

dada comunidade (Novais, 2017). A dignidade tem o seu fundamento no sentido de 

justiça, “[m]as, a partir daí, o princípio constitucional da dignidade desenvolve natureza, 

conteúdo e, sobretudo, efeitos jurídicos próprios” (Novais, 2017: 59). 

Um outro ponto prende-se com a metodologia adotada e com a questão de saber 

se o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana deve ser amplo ou contido.  

Quanto ao conteúdo, Novais (2017) defende que o princípio deve ter um conteúdo 

restrito por forma a poder manter a sua força fulminante, visto que se este for amplo terão 

de haver cedências, como acontece com os direitos fundamentais devido aos conflitos 

entre estes (Novais, 2017), e uma característica da dignidade é a força da proteção que 

confere, que é uma proteção irredutível, absoluta, algo mais condizente com uma 

conceção restrita da dignidade da pessoa humana (Novais, 2017). 

Quanto à metodologia, o autor considera que uma estratégia de delimitação 

negativa apresenta mais vantagens do que uma estratégia positiva no que se refere ao 

estabelecimento de um potencial consenso e diminui o risco de usos partidarizados da 

dignidade da pessoa humana, de modo que prefere uma “delimitação negativa do 

conteúdo, ou seja, que procure chegar a um acordo apenas em torno da identificação de 

situações em que se pode verificar uma violação do princípio” (Novais, 2017: 82) em 

detrimento da estratégia de delimitação positiva, que tem como objetivo “construir ou 

determinar positivamente o conteúdo do valor-dignidade” (Novais, 2017: 83). 

Aquilo que a dignidade da pessoa humana exige, e que se traduzirá em situações-

tipo de violação da dignidade, é o “respeito da humanidade intrínseca, garantia individual 

das possibilidades de desenvolvimento e de prosperidade como sujeito e reconhecimento 

de igual dignidade a todas as pessoas” (Novais, 2017: 87). Tal “corresponde à expressão 
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tendencialmente consensual de um sentido de justiça partilhado” (Novais, 2017: 88), 

sentido de justiça esse tem pelo menos um âmbito consensual de aplicação:  

o que se refere à pessoa nascida e relativamente à qual reconhecemos, sem esforço, dentro 

do referido pluralismo razoável, a necessidade da garantia jurídico-constitucional da igual 

dignidade, do igual respeito e consideração de interesses e da possibilidade de prosperar 

na sua integridade como pessoa. (Novais, 2017: 88) 

Novais reconhece ainda dois outros possíveis domínios onde pode fazer sentido 

falar de dignidade humana: no que se refere a uma dignidade humana que seria possuída 

por todos os seres da espécie humana e a dignidade humana tida num sentido objetivo e 

relativo à espécie. Contudo, admite também que há demasiada controvérsia relativamente 

a estes dois domínios e que é quase impossível chegar a um possível consenso sobre estes 

(Novais, 2017). Assim, as situações-tipo de violação da dignidade da pessoa humana que 

menciona referem-se  

à pessoa nascida e relativamente à qual reconhecemos, sem esforço, dentro do referido 

pluralismo razoável, a necessidade da garantia jurídico-constitucional da igual dignidade, 

do igual respeito e consideração de interesses e da possibilidade de prosperar na sua 

integridade como pessoa. (Novais, 2017: 88) 

Quais são, então, as situações-tipo onde ocorre violação da dignidade humana?  

A dignidade é violada quando as pessoas são desrespeitadas na sua integridade ou 

na sua igualdade, isto é, quando não são tratadas como pessoas ou quando não são tratadas 

como iguais, mas antes são tratadas como seres inferiores. Estes dois grupos de situações 

englobam várias situações-tipo. 

Há violação da dignidade como desrespeito da integridade quando (1) a pessoa é 

desrespeitada na sua humanidade intrínseca, (2) quando a pessoa não é reconhecida como 

sujeito e (3) quando é deixada numa situação que não permite que a mesma desenvolva 

“as capacidades próprias da espécie” (Novais, 2017: 102). 

A humanidade intrínseca de uma pessoa é desrespeitada quando uma pessoa  

é tratad[a] em termos que, de acordo com o sentido de justiça próprio do nosso tempo, 

evidenciam um não reconhecimento ou um desrespeito que denigrem a sua qualidade 

especificamente humana ou o seu valor de pessoa, ou lhe infligem uma humilhação 

potencialmente destrutiva do seu auto-respeito. (Novais, 2017: 104) 

Esta violação da dignidade constitui não apenas uma violação da dignidade da 
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pessoa humana, mas também da dignidade num sentido objetivo, como acontece com os 

crimes contra a humanidade (Novais, 2017). Um exemplo mencionado pelo autor é o caso 

do “canibal de Rotenburg” (Novais, 2017: 105), mas menciona também outros exemplos 

como o da escravatura e do tráfico de pessoas, ou o ato de enjaular doentes mentais 

(Novais, 2017). 

Cada pessoa, fruto da sua capacidade de autodeterminação, da sua autonomia, é 

capaz de se afirmar como sujeito da sua vida, de elaborar o seu plano de vida. Nesse 

sentido, a dignidade da pessoa pode ser violada se esta não for reconhecida como sujeito. 

O respeito da pessoa como sujeito proíbe, então, certos comportamentos. 

Em primeiro lugar, proíbe que as pessoas sejam impedidas 

de tomarem e assumirem, para si próprias e sem risco de dano atendível para 

terceiros, decisões essenciais para a sua vida e o seu futuro (…) [proibições essas que são 

estabelecidas] com base exclusiva em crenças e concepções próprias e controversas, 

parciais, não inclusivas e não compartilháveis (Novais, 2017: 111)  

ou que sejam excluídas da vida pública e dos processos políticos que as afetam, 

“designadamente quando tal significa o impedimento ou a exclusão desqualificantes e 

inferiorizantes no exercício efectivo das liberdades políticas” (Novais, 2017: 111). Ou 

seja, o respeito pela dignidade humana proíbe que as pessoas vejam a sua capacidade de 

autodeterminação e a sua responsabilidade individual subordinada e subjugada à vontade 

dos outros, limitada ou condicionada por outras razões “que não sejam as estritamente 

derivadas da necessidade de garantir a reciprocidade do respeito pela igual dignidade de 

todos e pelo estatuto de humanidade imprescindível da pessoa” (Novais, 2017: 108). 

Em segundo lugar, proíbe que as pessoas sejam coisificadas, isto é, que sejam 

instrumentalizadas de forma denegridora e humilhante. Se temos de respeitar as pessoas 

como sujeitos e temos o dever de as tratar com respeito, o oposto é proibido: é proibido 

tratar as pessoas como meras coisas, como meros meios (Novais, 2017). Nem toda a 

instrumentalização é violadora da dignidade da pessoa humana, pois nem toda a 

instrumentalização é degradante ou humilhante: se contrato um funcionário para a minha 

empresa para embalar canetas, estou a tratá-lo como um instrumento – como um 

embalador de canetas – para fazer um trabalho que poderia colocar outro instrumento – 

uma máquina – a fazer. Contudo, o autor considera que tal instrumentalização não é 

violadora da dignidade pois esta não é desqualificadora, denegridora, humilhante. Por 

outro lado, se reservo os trabalhos mais básicos e mecânicos para os trabalhadores de uma 
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dada etnia simplesmente porque considero que são inferiores aos outros, tal viola a 

dignidade da pessoa humana desses trabalhadores. Daí que a intenção seja importante, 

em muitos casos, para determinar se a instrumentalização viola ou não a dignidade da 

pessoa humana (Novais, 2017). 

Uma terceira forma de desrespeitar a dignidade da pessoa enquanto sujeito 

prende-se com a sua identidade: há violação da dignidade “quando a pessoa é desapossada 

do controlo sobre si e sobre a apresentação pública do eu” (Novais, 2017: 124) ou quando 

“fica decisivamente privada do controlo sobre a conformação, preservação e reserva do 

que pode ser designado como o seu reino interior” (Novais, 2017: 124). Nesta dimensão 

está patente a necessidade fundamental dos humanos de possuírem uma identidade 

própria, mas também de poderem controlar a imagem que apresentam ao exterior, na 

construção e desenvolvimento da sua personalidade. Este é um domínio onde a 

capacidade do sujeito para configurar o sentido da sua própria dignidade é patente: aquilo 

que para uma pessoa pode constituir uma violação da dignidade da pessoa humana, para 

outra pode não o ser (Novais, 2017).  

Em quarto lugar, ligada à dignidade da pessoa humana como sujeito está a 

necessidade de garantir às pessoas a possibilidade de desenvolver as capacidades 

necessárias para ser sujeito. Se uma dimensão importante da dignidade é a capacidade da 

pessoa para ser sujeito, a dignidade exige não só as condições mínimas necessárias para 

manter tal capacidade para ser sujeito como também as condições necessárias para 

desenvolver tal capacidade, havendo violação da dignidade da pessoa humana quando  

a pessoa é involuntariamente colocada em condições de ausência de capacidade ou 

possibilidade de autodeterminação e de responsabilização individual pela própria vida ou 

quando, havendo condições materiais para o evitar, a pessoa é afectada ou privada de um 

mínimo para uma existência condigna ou é abandonada numa situação de penúria em que 

fica objectivamente incapaz de realizar essa possibilidade. (Novais, 2017: 131) 

Neste âmbito adquire particular relevância um conjunto de condições materiais 

mínimas bem como o acesso à educação (Novais, 2017). 

Além da dignidade como integridade agora abordada, a dignidade tal como 

concebida por Novais (2017) envolve ainda um segundo tipo de situações que são 

proscritas como violadoras da dignidade, e que dizem respeito à desigualdade, ou seja, 

quando uma pessoa não é tratada como igual. 

Ainda que o princípio da igualdade seja comummente usado de forma satisfatória 
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para resolver casos de discriminação injustificada (que são sempre violações, ainda que 

indiretas, da dignidade da pessoa humana), quando esta é especialmente humilhante ou 

denegridora ou quando a pessoa é “tratada como inferior ou como intrinsecamente digna 

de menor consideração e respeito, e, designadamente, quando esse tratamento se 

fundamenta simplesmente naquilo que a vítima é, no que pensa ou como vive” (Novais, 

2017: 134), tal constitui uma violação direta da dignidade da pessoa humana, e não pode 

ser resolvida adequadamente sem recurso a este princípio. Um exemplo seria quando uma 

pessoa é discriminada injustificadamente em função “das escolhas íntimas, nucleares e 

constitucionalmente protegidas da pessoa, como a religião que se quer ou não quer 

professar” (Novais, 2017: 135). 

Tal obriga o Estado a reconhecer todos os cidadãos como iguais em direitos e 

dignidade, bem como a não compactuar, sempre que tal for possível, com atos que 

atentem contra a igual dignidade de todas as pessoas (Novais, 2017). 

Este princípio da dignidade da pessoa humana é absoluto no que se refere ao seu 

caráter vinculativo, isto é, não cede perante nenhum outro valor nem pode ser restringido 

– tal não pode ser de outro modo visto que este princípio é o princípio supremo do Estado 

de Direito –, mas a determinação da sua potencial violação só pode ser feita num contexto 

de ponderação de circunstâncias, intenções e alternativas, entre outros fatores. A 

necessidade de ponderar o caso concreto e as várias circunstâncias que o acompanham 

está desde logo ligada à importância de não ceder a usos partidarizados do princípio da 

dignidade da pessoa humana. Um uso que respeite o pluralismo exigirá debate e não uma 

aplicação mecânica. (Novais, 2017) 

Uma outra questão prende-se com o alegado choque de dignidades: como 

defender o caráter absolutamente vinculativo do princípio da dignidade quando há casos 

em que a dignidade de uma pessoa choca com a dignidade de outra? Afinal, uma das 

dignidades parece ter de ceder. 

Em primeiro lugar, tais casos envolvem sempre uma terceira entidade: “o poder 

ou os poderes públicos que têm de lidar com o problema” (Novais, 2017: 182). Em 

segundo lugar, ainda que tivesse de existir tal cedência, “seria sempre o valor da 

dignidade a prevalecer” (Novais, 2017: 183), e geralmente tais casos não são casos de 

choque de dignidades, mas antes de choque de direitos fundamentais (Novais, 2017). 

Porém, ainda que raros, há efetivamente casos de choques de dignidades, “ou seja, a 

situação em que a dignidade de alguém só é salva ou as exigências que dela decorrem só 
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são efectivamente satisfeitas se for deixada desprotegida ou se for desrespeitada a 

dignidade de outro” (Novais, 2017: 186). 

Nos casos reais de choque de dignidades, um detalhe importante é distinguir entre 

deveres de respeito, de proteção e de promoção, sendo que os deveres de respeito da 

dignidade são absolutamente vinculativos mas os de proteção e promoção “são, por 

natureza, deveres de eficácia intrinsecamente condicionada, não são deveres absolutos” 

(Novais, 2017: 189), sendo condicionados quer no que respeita à forma quer, no caso dos 

deveres de promoção, no que respeita à disponibilidade material, e podendo ainda ser 

realizados em maior ou menor grau. A primazia do dever de respeito está bem patente no 

facto de que “em Estado de Direito só são admissíveis os meios, as formas e as 

modalidades de protecção e de promoção da dignidade que não constituem violação da 

dignidade de outras pessoas” (Novais, 2017: 192). 

Apesar de tal ordenação dos deveres, tal não implica que tais casos sejam fáceis. 

Ademais, há a possibilidade de “os deveres de proteção ou de promoção da dignidade 

estarem dotados da mesma premência de realização que o dever de respeito da dignidade 

da pessoa humana” (Novais, 2017: 197): tal acontece quando o Estado não tem margem 

de apreciação, podendo apenas optar pela ação que confere a proteção necessária ou falha. 

Nestes casos tais deveres são também absolutamente vinculativos. 

Novais aplica o princípio da dignidade a alguns casos. Dois desses casos são o 

caso Daschner e o famoso caso do elétrico (ou caso do trolley). 

O caso Daschner é um caso real, ocorrido na Alemanha, no qual um homem foi 

ameaçado de tortura se não revelasse o paradeiro da criança que se suspeitava ter raptado. 

“Seguindo o rasto do pagamento e recolha do resgate exigido à família de uma criança 

sequestrada, a polícia deteve o suspeito e colocou-o sob interrogatório” (Novais, 2017: 

208), mas não conseguia obter o local onde a criança se encontrava. Nesse momento,  

o subcomandante da polícia de Frankfurt, Wolfgang Daschner, instruiu por escrito um 

subordinado para, até obter a informação pretendida, ameaçar de tortura e, a seguir, se ele 

não revelasse a informação, conduzir efectivamente a tortura do suspeito que deveria ser 

executada, sob vigilância médica, por um especialista entretanto chamado. (Novais, 2017: 

208) 

O suspeito acabaria por ceder à ameaça de tortura e “revelou onde tinha escondido 

o corpo da criança que, comprovar-se-ia, fora assassinada ainda antes de o criminoso 

receber o resgate” (Novais, 2017: 208). 



97 

Este caso é usado por Novais como um exemplo real que motiva a reflexão sobre 

a hipotética legitimidade da tortura para salvamento (outro caso típico é o caso da bomba 

(Luban, 2005b)) pois se a criança não estivesse já morta a mesma teria sido salva devido 

ao recurso à ameaça de tortura. Tal parece colocar em causa o caráter absolutamente 

vinculativo da dignidade humana, a sua imponderabilidade com outros bens, uma vez que 

a tortura é reconhecida como violadora da dignidade da pessoa humana , mas o caso 

parece impelir-nos a aceitar a tortura em casos extremos, como é o caso de salvar vidas 

humanas. Ademais, como compatibilizar uma violação da dignidade com uma sentença 

tão leve (multa e pena suspensa (Novais, 2017))? 

Novais defende a proibição absoluta da tortura e o caráter absolutamente 

vinculativo da dignidade da pessoa humana, e recorre a vários argumentos nesse sentido. 

Um argumento avançado por Luban (2005b) relativamente a casos de tortura para 

salvamento é o de que tais argumentos pressupõem muitas condições que na realidade 

são muito raras, como a existência de um crime em curso ou a certeza da culpa do 

suspeito. Tal argumento é também considerado por Novais (2017), mas apesar de não o 

considerar descabido, lembra que o terrorismo retira o aspeto meramente hipotético a 

muitos destes casos.  

Em segundo lugar, Novais (2017) rejeita que no caso Daschner tenha existido 

violação da dignidade da pessoa humana: “o que ocorreu verdadeiramente no caso 

Daschner não foi uma violação da dignidade da pessoa humana do detido, mas constitui 

uma violação do regime legal e dos deveres policiais de tratamento dos detidos” (p. 221). 

Não houve tortura – com a consequente violação da dignidade da pessoa humana – mas 

apenas ameaça de tortura. Se a mera ameaça de tortura for configurada como tortura, 

Novais (2017) defende que nem toda a tortura viola a dignidade da pessoa humana. Para 

toda a tortura constituir violação da dignidade, a tortura tem de ser definida de forma 

restrita. A ameaça não possui os elementos característicos da tortura e que permitem que 

a mesma seja facilmente identificada como violadora da dignidade, como seja a 

degradação, despersonalização, a inflição de sofrimento agudo e a desconsideração da 

natureza do torturado (Novais, 2017). 

Em terceiro lugar, há que atentar que em casos como o caso Daschner, a 

importância do bem a defender, a tragédia que se pretende evitar – e.g., a morte de uma 

criança inocente – leva-nos a olvidar o ato que defendemos: “a tortura ou a violação da 

dignidade a ela associada são só palavras” (Novais, 2017: 222-223). Mas quando somos 
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relembrados daquilo em que tal ato consiste, dos procedimentos em questão, tal faz-nos 

vacilar na defesa da permissibilidade da tortura. Não só isso, como a certeza sobre a culpa 

do suspeito é “aquilo que, em termos intuitivos, gera uma condescendência para com o 

acto de tortura, mesmo que nele se reconheça uma violação da dignidade” (Novais, 2017: 

223). Voltamos então aqui ao argumento de Luban (2005b) sobre as pressuposições 

irrealistas assumidas pelos casos em questão e a importância de não tornar a questão sobre 

a legitimidade da tortura numa questão de números. Novais defende que a certeza da 

culpa é fundamental para o caso da tortura para salvamento ser aceite. Afinal, não 

aceitaríamos que se torturasse a filha do suspeito para obrigar o suspeito a revelar a 

informação que possui. E o risco mais provável é que inocentes acabem torturados se 

aceitarmos uma flexibilização na proibição da tortura. E enquanto os suspeitos que forem 

realmente culpados do que lhes é imputado podem fazer parar a tortura concedendo a 

informação pretendida, os suspeitos que forem inocentes não têm tal possibilidade 

(Novais, 2017). 

Outro argumento avançado por Luban (2005b) e acolhido por Novais refere-se à 

cultura de tortura que tem de se aceitar quando se aceita a flexibilização da proibição da 

tortura, bem como a impossibilidade de domar a tortura e de a manter confinada a 

situações muito bem delineadas (Luban, 2005b; Novais, 2017). 

A dignidade exige, então, a proibição absoluta da tortura pois se assim não for a 

mesma será sistematicamente violada (Novais, 2017). Quanto à pena leve atribuída no 

caso Daschner, tal deve-se ao facto de terem quebrado a lei – tendo por isso de ser 

condenados – mas também de não terem torturado efetivamente o suspeito e de existirem 

atenuantes como a importância do bem que se pretende proteger e a urgência da 

informação em questão (Novais, 2017). 

Outro caso analisado é o caso do elétrico (ou caso do trolley) – e algumas variantes 

–, sendo este abordado no contexto da análise de outro caso – o caso do avião – e da 

existência ou não de coisificação (Novais, 2017). 

No caso do elétrico, o elétrico segue desgovernado e, se continuar a sua marcha, 

matará cinco pessoa; contudo, há uma pessoa – dependendo da versão esta pessoa pode 

ser o maquinista, uma pessoa que passa no local por acaso e pode acionar uma alavanca, 

ou outro – que pode mudar o curso do comboio, desviando-o para uma linha alternativa 

mas onde se encontra uma pessoa. Se se deixar o comboio prosseguir o seu caminho, as 

cinco pessoas na linha principal morrerão e a pessoa na linha alternativa viverá; se se 
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mudar a linha, as cinco pessoas viverão, mas a pessoa que se encontra na linha alternativa 

morrerá. Não há outra alternativa de ação além das apresentada – deixar seguir o comboio 

ou mudar a linha – nem informações complementares sobre as pessoas (e.g., idade, 

motivo da sua presença no local), e, assim, a nossa resposta intuitiva a tal caso é a de que 

a ação de mudar a linha não é censurável e muitos consideram mesmo que tal ação é 

obrigatória (Novais, 2017). 

Já num caso semelhante, em que um cirurgião é confrontado com cinco pacientes 

a necessitar urgentemente de transplantes de diferentes órgãos, sem os quais não 

sobreviverão, e cuja única hipótese de obter os órgãos necessários é sacrificando, de 

forma indolor, “um jovem distribuidor de pizzas que acabou de fazer uma entrega no 

hospital” (Novais, 2017: 267), retirando-lhe os órgãos necessários e salvando os restantes 

pacientes, a maioria das pessoas considera tal ato inaceitável (Novais, 2017). 

Um caso ‘intermédio’ entre o do elétrico e do cirurgião é o caso da ponte, no qual 

um elétrico desgovernado irá embater em cinco pessoas que se encontram na linha, 

matando-as. Porém, o regulador de tráfico está numa ponte pedonal, situada por cima da 

linha, onde se encontra um homem muito pesado a observar o elétrico. O regulador decide 

então empurrar o homem da ponte, este cai à frente do elétrico e para o mesmo. O homem 

que foi empurrado morre, mas as cinco pessoas são salvas. Tal ação é também, 

geralmente, tida como inaceitável, ainda que haja menos pessoas a condenar esta ação do 

que as que condenam a ação do cirurgião (Novais, 2017). 

Em todos estes casos, não há uma terceira ação possível: as alternativas são mudar 

a linha ou não mudar, sacrificar o distribuidor de pizzas ou deixar as cinco pessoas morrer, 

empurrar o homem e parar o elétrico ou não o fazer e assistir à morte de cinco pessoas. 

A diferença nos juízos relativamente aos vários casos é explicada pela dignidade 

da pessoa humana, pois nuns casos esta é violada e noutros não. Nos casos do cirurgião e 

da ponte, há violação da dignidade da pessoa humana pois as pessoas sacrificadas são 

usadas como meios: a sua presença é necessária para obter o fim pretendido. O homem 

que se encontra na ponte “foi o meio requerido e utilizado para interromper a marcha do 

trem” (Novais, 2017: 275). Se o homem não estivesse lá e se não fosse usado como um 

peso, o elétrico não teria parado e teria morto as cinco pessoas. O mesmo com o caso do 

cirurgião: se o distribuidor de pizzas não fosse sacrificado e retirados os órgãos, as cinco 

pessoas teriam morrido. (Novais, 2017). Já no caso do elétrico, se a pessoa não estivesse 

lá não teria feito diferença para a salvação dos outros cinco indivíduos: a sua presença (e 
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morte) não é instrumental para salvar as outras cinco pessoas, não havendo 

instrumentalização nem violação da dignidade (Novais, 2017). 

Estes são casos aos quais Novais (2017) aplica o princípio da dignidade humana 

e as situações-tipo em que este é violado de forma direta e concreta. Porém, há dois outros 

casos cuja abordagem é indireta mas cuja relevância é significativa: são eles o caso do 

arremesso do anão e o caso do canibal de Rotenburg. 

O caso do lançamento do anão é abordado no primeiro volume (Novais, 2015) e 

é um caso que, segundo Novais, mostra que as intuições podem estar erradas. O caso teve 

lugar na França, quando foi proibido um espetáculo que ocorria em discotecas e que 

consistia em atirar o anão o mais longe possível; a integridade física dos anões era 

protegida com recurso a equipamento apropriado. O espetáculo foi proibido, em primeiro 

lugar, pois era entendido como degradante, tendo sido tal proibição anulada por tribunais. 

Contudo, após recurso, tais anulações foram revertidas “em nome da garantia do princípio 

da dignidade da pessoa humana associado neste contexto à ideia de ordem pública” 

(Novais, 2015: 109).  

Intuitivamente, tal caso é visto como violador da dignidade humana por existir 

uma instrumentalização do anão (Novais, 2015). Porém, tal intuição é questionada pelo 

facto de tal não ser consensual entre os próprios anões. Um dos anões, Manuel 

Wackenheim, pediu a anulação da proibição alegando que a mesma violava a sua 

dignidade ao privá-lo do seu emprego (que consistia em ser arremessado em tais 

espetáculos), privando-o da “sua única possibilidade de ter um emprego sobre o qual 

pudesse sustentar uma vida autodeterminada” (Novais, 2015: 111).  

Ademais, Novais (2015) defende que tal intuição não se baseia numa suposta 

instrumentalização do anão mas sim no facto de este ser um anão: tal é ilustrado por 

Novais com os casos do pugilismo e do homem-bala, sendo que no primeiro há maiores 

danos físicos e no segundo há igual projeção e instrumentalização, mas em ambos já não 

vemos violação da dignidade (Novais, 2015). “Aquilo que, de facto, repugna na situação 

em causa não é a coisificação em abstracto, mas sim a coisificação específica de um anão, 

o facto de o arremessado ser afectado de nanismo” (Novais, 2015: 112). Se o anão 

consente em ser arremessado, como no caso acima, tal basta para tornar um ato que, de 

outra forma, seria violador da dignidade num ato legítimo, que não viola a dignidade 

(Novais, 2015). Mesmo decisões de proibir tal espetáculo por forma a proteger o grupo 

de pessoas que sofre de nanismo de preconceitos sociais que seriam alimentados por tal 
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atividade implicariam “não a dignidade da pessoa humana, mas um entendimento 

objectivo da ideia da dignidade de grupos” (Novais, 2015: 116). 

Este caso é relevante pois mostra que as nossas intuições podem estar erradas. 

Mas é também relevante por aquilo que pode trazer para a análise do caso do canibal de 

Rotenburg. Este caso é mencionado por Novais (2017) como um caso paradigmático de 

desrespeito pela humanidade intrínseca, em “que não se reconhece a alguém o seu valor 

como pessoa” (p. 103), e cujo consentimento não basta para tornar a prática legítima 

(Novais, 2017). O caso do canibalismo é “sancionada socialmente enquanto tabu”. 

(Novais, 2017: 152).  

Novais não analisa o caso do canibal de Rotenburg de forma detalhada e analítica, 

fazendo apenas algumas referências e comentários esporádicos ao caso, até porque o 

volume 4 – que é dedicado ao consentimento – ainda não publicado, me parece ser um 

local mais propício a tal análise.  

No caso do canibal de Rotenburg, “dois adultos cultos e informados entram, por 

mútuo consentimento, numa relação com o propósito de, no seu termo, um matar o outro 

e comer o seu corpo. O desenlace verificou-se, efectivamente, como programado” 

(Novais, 2017: 68, nota 40). 

Tendo presente que ainda há dois volumes não publicados e que tal caso poderá 

ser analisado num destes, penso ser, ainda assim, importante refletir sobre este caso pois 

espelha algo que considero problemático na proposta de Novais. Este é um caso onde a 

violação da dignidade não deve, a meu ver, ser vista como intrínseca, mas, quanto muito, 

como provável pois tal violação será dependente das várias circunstâncias do caso, com 

especial ênfase sobre a intenção do agente bem como o consentimento da pessoa que é 

comida. 

Neste caso, o foco da repugnância está, a meu ver, principalmente no canibalismo 

– tal é indicado pela referência ostensiva ao canibalismo como violador da dignidade da 

pessoa humana (Novais, 2017). Se considerarmos que matar outra pessoa a seu pedido é 

violador da dignidade teríamos de proibir a eutanásia, por exemplo. E teríamos de impor 

à pessoa uma conceção de que a mesma não tem necessariamente de partilhar, 

nomeadamente a de que a sua vida é algo bom. Contudo, Novais rejeita claramente tal 

tipo de imposições e valorações objetivas (Novais, 2017). Rejeita também que possamos 

forçar uma pessoa a manter-se viva contra a sua vontade esclarecida: tal é ilustrado pela 

sua análise do caso do grevista de fome. Deste modo, para defender que o ato de matar 
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alguém a seu pedido é violador da dignidade humana, a última possibilidade passaria, 

parece-me, pela intenção do agente que mata a pessoa a seu pedido. Mas a intenção é algo 

pessoal, e não só não constitui algo intrínseco ao ato (donde se conclui que matar alguém 

a seu pedido não é intrinsecamente violador da dignidade), como não pode ser aferido de 

forma perfeita e indubitável: temos de pedir ao agente para nos explicar a sua intenção. E 

a intenção de comer alguém a seu pedido não me parece, necessariamente, violadora da 

dignidade. Sê-lo-ia se quisesse comer ou matar alguém por achar tal pessoa inferior, por 

exemplo. Contudo, a aparente necessidade do consentimento (O’Connor, 2016) coloca 

tais conjeturas em causa: o agente em questão parece respeitar as outras pessoas, e daí a 

sua necessidade de obter o consentimento destas para levar a cabo os atos em questão. 

Mas se o problema recai sobre o canibalismo, tal não resolve a dificuldade. Afinal, 

há atos que estão no mesmo patamar de destruição, como a cremação, que reduz 

literalmente o cadáver a cinzas. E podemos argumentar que enterrar um cadáver, 

deixando-o apodrecer e ser devorado por animais e/ou microrganismos é um ato mais 

desrespeitoso do que comermos a pessoa. Só nos é difícil percecionar a situação de tal 

forma pois tendemos a atribuir, de forma intuitiva, um caráter de desrespeito ao 

canibalismo, e a ver o enterro de um cadáver como um ato respeitoso, simbólico da 

relevância da pessoa nas nossas vidas. Todavia, como nos ensina o caso do arremesso do 

anão, as nossas intuições nem sempre são corretas, nem mesmo coerentes.  

Para percebermos que o canibalismo não tem de ser desrespeitoso basta-nos 

atentar numa prática regular na nossa sociedade: o ato da comunhão na religião católica. 

Neste ato, os crentes comem, de forma simbólica, o corpo de Deus. Contudo, não vemos 

tal ato como violador da dignidade, quer da nossa quer da de Deus. Trata-se de um ato 

simbólico com que os fiéis expressam a sua vontade de que Deus viva dentro deles, e tal 

é um ato de profundo respeito. Mas porque não entender o ato do canibal como a 

expressão (consentida) de que a outra pessoa continue a viver dentro de si? Colocando a 

pergunta de uma forma diferente: se houvesse uma religião que em vez de enterrar os seus 

mortos os comesse num ato solene de respeito pelos mesmos e pela sua memória, em vez 

de os deixar expostos a animais ou microrganismos para serem devorados (atos que 

entenderiam ser desrespeitosos), seriamos tão céleres a condenar tal prática? 

Uma última possibilidade seria alegar que certas práticas têm de ser proibidas por 

forma a  

preservar o estatuto elevado e qualificado consensualmente reconhecido à humanidade 
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intrínseca em cada pessoa e, já no interesse vital do próprio, a necessidade de, sem 

restrição significativa e desrazoável da sua capacidade de decisão, lhe preservar as 

condições essenciais de uma livre autodeterminação actual e futura. (Novais, 2017: 109) 

Não faz sentido alegar que a proibição do canibalismo tem como propósito 

preservar a autodeterminação do sujeito, pois este já está morto, e alegar que isso serve 

de justificação à proibição do homicídio a pedido seria cair nos problemas acima 

levantados: teríamos de interferir na livre determinação do grevista de fome, bem como 

proibir a eutanásia e suicídio assistido e mesmo o suicídio. Quanto à preservação do 

estatuto da pessoa, se tal estatuto for o de sujeito responsável e possuidor de direitos, tal 

não é colocado em causa desde que haja necessidade e respeito do consentimento ou da 

falta deste, como houve. Ademais, se proibirmos tal prática por colocar em causa o 

estatuto que procuramos proteger, também práticas como desportos de combate violentos 

(e.g., pugilismo) ou práticas como o arremesso do anão ou homem-bala, todas 

mencionadas por Novais (2015) teriam de ser proibidas, pois também colocam em causa 

o estatuto elevado na medida em que as pessoas são violentamente agredidas (com risco 

de danos incapacitantes permanentes ou mesmo a morte) ou são tratadas como meros 

projéteis.  

Penso que o caso do canibal terá de ser analisado por Novais num dos volumes 

ainda não publicados, para que possamos fazer sentido das suas afirmações. 

Contudo, este não é o único problema da abordagem de Novais. Um outro 

problema prende-se com a sua metodologia. Novais (2017) reconhece algumas das 

limitações da metodologia que adota, como é a necessidade, em termos lógicos, de saber 

em que consiste a dignidade antes de poder afirmar que a mesma foi violada. Porém, 

considera que as vantagens superam as desvantagens e que, no geral, tal é a metodologia 

preferível, quer por permitir chegar a consensos de forma mais fácil quer por dificultar o 

uso partidarizado do princípio. O problema é que tal estratégia ignora a discussão sobre 

que seres têm dignidade, e a solução de Novais é apoiar-se num alegado consenso mínimo 

de que todas as pessoas humanas nascidas têm dignidade e fazer desse o critério pelo qual 

uma determinada conceção é razoável: ou seja, se uma conceção não partilha de tal 

pressuposto mínimo, a solução de Novais parece ser excluir tal conceção do círculo das 

conceções razoáveis. Tal é evidente quando diz que “todos, dentro de um pluralismo 

razoável de Estado de Direito democrático, nos reconhecemos no pressuposto de que (…) 

a pessoa humana nascida tem uma dignidade humana igual à de qualquer outra pessoa” 
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(Novais, 2017: 91). Contudo, como vimos no ponto anterior, Beyleveld e Brownsword 

(2001) fornecem uma teoria bem estruturada que contradiz precisamente tal asserção. Se 

Beyleveld e Brownsword têm ou não razão, se a sua teoria é ou não correta, é uma questão 

para a qual possivelmente nunca teremos uma resposta definitiva, mas que a sua teoria é 

razoável é inegável, visto que os autores nunca reclamam uma posição privilegiada e 

arbitrária para nenhum grupo. 

Problemática é também a fundamentação que Novais propõe para a dignidade: o 

sentido de justiça é algo contextual e culturalmente determinado, algo que o próprio 

reconhece, ao mesmo tempo que defende que tal não implica um “relativismo 

axiologicamente indiferenciador e indulgente” (Novais, 2017: 179). Tal parece-me 

contraditório. Não o seria se Novais reconhecesse outro fundamento para a dignidade 

(e.g., a agência ou a senciência) e atribuísse ao sentido de justiça unicamente a função de 

interpretar quais seriam as consequências normativas da dignidade. Porém, não é isso que 

acontece. Novais reconhece o sentido de justiça como fundamento da dignidade ao 

mesmo tempo que pretende defender que esta é independente do nosso sentido de justiça. 

E se o nosso sentido de justiça é contextual e culturalmente determinado, mas se há uma 

moralidade objetiva, não se percebe porque havemos de partir das nossas intuições. Estas 

permitem atingir mais facilmente consensos, mas tal é inútil se tais consensos forem 

histórica, cultural e subjetivamente determinados. Uma ilusão pode ser consensual, mas 

não deixa de ser ilusão por isso; aliás, pode ainda ser mais perigosa pois oferece mais 

resistência à verdade. 

Também o uso de expressões sem oferecer uma definição concreta merece 

referência. Novais usa expressões como ‘pessoa’, ‘humana’ e ‘humanidade’ sem explicar 

o que as mesmas significam. Pessoa significará, provavelmente, individuo, pois Novais 

não define a dignidade em função de características particulares. Contudo, humana e 

humanidade são expressões obscuras, que procuram veicular algo de significativo sem, 

no entanto, explicar o que é esse algo. E tal é importante, desde logo, pois a primeira 

situação-tipo de violação da dignidade é desrespeito pela humanidade intrínseca (Novais, 

2017), mas ao não definir o que significa por ‘humanidade’ parece estar a abrir espaço 

para a partidarização que o mesmo critica. 

Por fim, Novais não explica porque todos os seres humanos nascidos têm 

dignidade enquanto os animais não possuem tal dignidade, mesmo que os animais tenham 

capacidades maiores do que alguns dos humanos aos quais atribui dignidade. E justificar 
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tal pressuposto com o nosso sentido de justiça não responde a nada, apenas passa o ónus 

para o nosso sentido de justiça: porque consideramos justo atribuir dignidade a todos os 

seres humanos mas não a (pelo menos alguns) animais? 

De facto, Novais não afirma que os animais não têm dignidade, mas também não 

diz o contrário, optando por passar quase totalmente ao lado de tal tema. A referência a 

tal tema é feita quando aborda as várias teorias de fundamentação da dignidade (Novais, 

2017), e neste tudo o que é dito parece indicar especismo por parte do autor, ainda que 

possivelmente inconsciente ou não intencional: se reconhece que quanto mais as espécies 

se aproximam da posse das capacidades típicas dos humanos, mais obrigações morais 

reconhecemos para com eles e maior estatuto moral lhes reconhecemos, diz também que  

mesmo quando esses pressupostos de um exercício responsável da autodeterminação 

individual não estão presentes ou não estão inteiramente desenvolvidos, o princípio 

constitucional da igual dignidade, por força do sentido de justiça em que se funda, exige 

análoga protecção da humanidade intrínseca presente em qualquer existência como 

pessoa humana (Novais, 2017: 103). 

Novais não explica, como disse, o que quer dizer com ‘humanidade’ e ‘humana’, 

mas, não predicando tais termos em capacidades específicas, e rejeitando que a espécie 

seja a base da dignidade (Novais, 2017), tem de explicar em que consistem tais termos e 

em que medida um recém-nascido acéfalo integra tal categoria mas um cão, polvo ou 

(possivelmente) um primata não. 

 

 

2.4. Conclusão 

 

A teoria mais desenvolvida parece-me ser a de Beyleveld e Brownsword (2001) 

que, apesar de não contemplar certos seres humanos como possuidores de dignidade a 

não ser de forma meramente preventiva, por uma questão de precaução, fá-lo com base 

num princípio claro e racional, que podemos analisar e contestar, mas não coloca em 

substituição deste uma intuição ou um termo não definido como acontece com Novais 

(2015; 2017). Foster (2011) parece-me defender a teoria menos sustentada, sendo a sua 

falha mais crítica, a meu ver, a sua natureza transacional. 

Se, no caso da teoria de Beyleveld e Brownsword (2001), o seu foco na agência 

como base da dignidade, e consequente exclusão de seres como seres humanos recém-
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nascidos e animais do domínio dos possuidores ostensivos de dignidade, constitui um 

ponto de inadequação às intuições e opiniões geralmente aceites em sociedade e, portanto, 

um ponto – e a meu ver, o principal ponto – de crítica por parte de terceiros, tal representa 

um ponto de inadequação entre a teoria em questão e a prática que atualmente é defendida 

pelas sociedades ocidentais.  

Contudo, no caso da teoria de Novais (2015 e 2017), as falhas não são de 

acomodação a uma prática, até porque a teoria acomoda bastante bem as práticas 

atualmente aceites nas sociedades ocidentais, mas são incapacidades ou incoerências 

internas, manifestas desde logo na incapacidade de oferecer um critério explícito, definido 

e racional que permita distinguir os seres dotados de dignidade dos que não são dotados 

desta. A inclusão de seres como seres humanos profundamente limitados do ponto de 

vista mental ou seres humanos recém-nascidos é feito à custa de um critério racional. 

Tanto que Novais (2017) relega o ónus de tal critério para um sentido de justiça 

alegadamente partilhado por todas as teorias razoáveis num Estado de Direito 

democrático. 

Por fim, Foster (2011) apresenta, a meu ver, a teoria menos conseguida. Apoiado 

numa teleologia que choca frontalmente com os valores liberais caracterizadores de um 

Estado de Direito democrático e num modelo transacional, nos antípodas daquilo que 

caracteriza a dignidade humana tal como entendida desde o final da Segunda Guerra 

Mundial – dignidade essa que se caracteriza por uma primazia do indivíduo (Novais, 

2017) –, transforma a dignidade numa moeda, que cada ação teria o dever de maximizar. 

É o exato oposto da famosa ideia kantiana da dignidade como aquilo que “está acima de 

todo o preço” (Kant, 2009: 82). A ideia de dignidade contemporânea é diferente daquilo 

que Kant defendia, mas não é ainda diferente a ponto de ser o completo oposto e não ser 

mais do que um valor a ser considerado de forma holista e a ser maximizado. E nesse 

ponto, Foster (2011) encontra-se em desvantagem perante as outras duas teorias 

consideradas, pois é a única que não reconhece essa primazia (quase) absoluta ao 

indivíduo. Penso que esta é a principal razão pela qual a teoria de Foster é a que mais se 

aproxima da dignidade como valor, enquanto as outras duas teorias correspondem mais à 

dignidade como estatuto: em Foster (2011) a dignidade constitui-se mais como princípio 

que se impõe aos próprios indivíduos independentemente da vontade destes, e é algo a 

ser maximizado; nas outras duas teorias a dignidade é sobretudo algo que deve ser 

respeitado.  
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3. As teorias da dignidade aplicadas ao Problema da Não-

Identidade 

 

No primeiro capítulo apresentei o Problema da Não-Identidade e analisei algumas 

das soluções propostas para resolvê-lo, procurando indicar algumas das dificuldades que 

afetam tais soluções. 

No segundo capítulo, expus e analisei três teorias sobre a dignidade humana, 

procurando, também aí, assinalar alguns problemas que podem comprometer tais teorias. 

Neste terceiro capítulo, aplicarei as teorias da dignidade humana analisadas no 

segundo capítulo ao problema da não-identidade, procurando compreender quais as 

respostas e soluções que podem ser avançadas para tal problema tendo por base tais 

teorias. Analisarei também tais soluções, procurando perceber se são ou não satisfatórias. 

Analisar a capacidade que as teorias da dignidade humana têm de responder ao 

problema da não-identidade é importante, a meu ver, por dois motivos principais: (1) sob 

o conceito de dignidade humana costumam encapsular-se as ideias mais fundamentais 

sobre o ser humano, e a dignidade é tida muitas vezes como o fundamento dos direitos 

que cada pessoa detém, bem como algo mais fundamental e precioso que conceitos como 

o de direitos ou de beneficência, entre outros. Se assim for, e se a dignidade humana for 

realmente algo de tão fundamental, é importante investigar se as teorias da dignidade 

humana conseguem responder ao problema da não identidade. Há ainda outro motivo: (2) 

a dignidade é muitas vezes invocada, mesmo em instrumentos jurídicos, como 

justificação para a proibição de determinadas práticas, como seja a clonagem 

(especialmente a clonagem de seres humanos) ou a criação de quimeras (sobretudo de 

quimeras parcialmente humanas). Também este recurso à dignidade como justificação 

para a proibição dessas práticas justifica a pertinência da presente análise, uma vez que 

se tais teorias não forem capazes de resolver o problema da não-identidade, torna-se mais 

pertinente levantar a questão de se tais proibições são realmente racionais e justificadas 

por uma argumentação sólida ou se têm na sua base uma componente mais intuitiva, mas 

teoricamente menos sólida. 

Deste modo, penso ser importante perceber até que ponto são as teorias da 

dignidade humana capazes de responder ao problema da não-identidade. 

A escolha das teorias da dignidade humana que uso nesta dissertação não pretende 

ser a única escolha possível, porque não o é. Há outras teorias que podiam ser escolhidas 
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em lugar das que escolhi, e talvez até teorias mais capazes. Contudo, as teorias que escolhi 

parecem-me ter particularidades que justificam a sua escolha.  

Escolhi a teoria de Foster (2011) porque a mesma procura analisar a dignidade 

numa vertente holista, conjugando o valor de ser com o valor de fazer, e concebe o ser 

humano como constituído pelo seu núcleo de relações, o que pode permitir introduzir uma 

vertente impessoal na teoria sem que a mesma perca o seu caráter pessoalista. 

A escolha da teoria de Beyleveld e Brownsword (2001) teve por base dois 

elementos principais: é uma teoria muito bem estruturada e baseia a dignidade humana 

na capacidade para a agência, o que é importante em virtude da longa tradição que vê a 

dignidade como baseando-se na agência ou na autonomia. 

Por fim, escolhi também a teoria de Novais (2015; 2017) pois esta representa uma 

abordagem diferente das anteriores mas também muito comum na análise da dignidade, 

que é procurar encontrar um conteúdo restrito, mas tendencialmente consensual, da 

dignidade humana, na qual o objetivo não é já construir uma teoria sobre o que é a 

dignidade, em que se baseia e quais as consequências normativas que daí podemos retirar, 

mas antes o de determinar um conjunto restrito de normas cuja violação seja vista como 

particularmente grave e, daí, violadoras da dignidade humana. 

 

 

3.1. A dignidade como florescimento objetivo 

 

A dignidade, tal como entendida por Foster (2011), enquanto florescimento 

objetivo, pauta-se por uma valorização da realização virtuosa do ser humano. Devemos 

agir de forma virtuosa e humana, procurando nesse processo agir de uma forma autêntica, 

única, mas sempre procurando, com as nossas ações, gerar o maior florescimento humano 

possível. Este é o núcleo essencial da teoria de Foster (2011), tal como expus no segundo 

capítulo. 

Quando pensamos nesta teoria e a utilizamos como filtro e pano de fundo para 

analisar o problema da não-identidade, que abordagem e respostas nos são dadas por esta 

teoria a tal problema? 

Considero que a teoria de Foster da dignidade como florescimento humano é 

compatível, em termos da sua coerência interna, quer com (1) a aceitação da conclusão 

do argumento da não-identidade e a defesa de que nada há de problemático em tais ações, 
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bem como com (2) a rejeição da conclusão do argumento da não-identidade – procurando, 

para isso, rejeitar uma das premissas do argumento – e a defesa de que as ações em causa 

são erradas. Quando digo que a teoria é compatível com ambas as posições, aquilo que 

tal significa é que não me parece existir uma inconsistência entre qualquer destas posições 

e a teoria em geral. Contudo, quando analisar as implicações de cada uma destas posições, 

defenderei que a única posição sustentável para a teoria em questão é aceitar o argumento 

da não-identidade e reconhecer que as ações em questão são permissíveis. 

Foster (2011) reconhece o problema da não-identidade, mas não desenvolve 

qualquer resposta ao mesmo. Na única menção que faz a este problema, Foster (2011) 

parece aceitar o argumento da não-identidade, ao reconhecer que “[s]e tu não existes, é 

insignificante falar dos teus direitos”152 (p. 136). Nos temas propícios à discussão do 

problema da não-identidade, este é ignorado e os argumentos são analisados em 

consonância. Assim, quando fala da clonagem reprodutiva, ainda que reconheça o 

problema da não-identidade, não o discute, quer em si mesmo, quer quando analisa 

argumentos como o da potencial desvalorização própria e baixo valor próprio a que os 

clones estariam sujeitos, argumentos que estão sujeitos ao problema da não-identidade 

(Foster, 2011). 

Além de não discutir o problema de forma concreta, as suas posições e argumentos 

em vários temas não são claros no que se refere à aceitação ou rejeição do argumento da 

não-identidade. Quando aborda as possibilidades tecnológicas de melhorar o ser 

humano153, o argumento da não-identidade não é mencionado, ainda que a lógica possa 

ser vista como, mais uma vez, uma aceitação implícita do argumento da não-identidade 

(Foster, 2011). Foster rejeita mudanças significativas no ser humano (um exemplo que 

menciona é a possibilidade de curar uma criança com acondroplastia) com base na ideia 

de que somos um composto de mente e corpo e que privar-nos de uma dessas partes (ainda 

que outra seja dada em substituição) implica privar-nos da nossa existência, e passamos 

a ser outras pessoas154 (Foster, 2011). Esta lógica é muito semelhante à do argumento da 

não-identidade, pois não interessa ter a melhor pessoa possível, mas antes sermos nós 

mesmos. Por outro lado, Foster (2011) ignora o problema mesmo em casos onde parece 

rejeitar as implicações deste: no caso da clonagem reprodutiva defende que não devemos 

                                                           
152 No original: “If you don’t exist, it is meaningless to talk about your rights”. 
153 Refiro-me aqui ao tema designado, em língua inglesa, por ‘human enhancement’. 
154 Esta posição refere-se apenas a casos em que a identidade particular do ser humano já está em curso, sendo Foster cuidadoso ao 

ponto de referir que no caso de um bebé o desenvolvimento neuronal pode ainda ser demasiado incipiente para já existir o princípio 

de uma identidade, pelo que nesse caso tal terapia podia ser permissível. 



110 

permitir tais procedimentos pois os riscos (como a possibilidade dos clones terem uma 

perceção própria de desvalorização ou subvalorização), não sendo certos, são demasiado 

sérios, e os ganhos demasiado modestos, para justificar tal experiência. Este argumento 

parece presumir a rejeição do argumento da não-identidade, uma vez que se aceitasse o 

argumento da não-identidade, a posição coerente a adotar seria a de indicar a irrelevância 

destes riscos, visto que a alternativa a tais riscos é a não-existência dessas pessoas. 

Na minha opinião, Foster (2011) pode aceitar o argumento da não-identidade, 

defendendo a legitimidade das ações nos casos de não-identidade. 

Nesse sentido, uma forma de o fazer passaria por Foster (2011) reafirmar a sua 

posição de que todos os seres humanos, independentemente das suas incapacidades, têm 

dignidade. Assim, quer Wilma conceba Pebbles ou Rocks, conceberá um ser humano com 

dignidade, pelo que a escolha de Wilma de conceber Pebbles trará mais um ser com 

dignidade à existência. Como ambas as pessoas possíveis têm dignidade, tal constitui uma 

razão (ainda que não definitiva) em favor da permissibilidade de conceber qualquer uma 

das pessoas. 

Outro aspeto da teoria de Foster que possibilita a aceitação do argumento da não-

identidade e da sua conclusão prende-se com a ideia de que, ao conceber uma criança 

deficiente, o agente está, de facto, a agir com mais dignidade do que se concebesse uma 

criança saudável uma vez que tal ação é minoritária, ou seja, o agente está a ser um ser 

humano distinto, autêntico, recusando-se a agir de outra forma apenas porque tal é mais 

conforme com a ação das outras pessoas155, sendo a autenticidade algo importante na 

dignidade tal como entendida por Foster (2011). 

Estes elementos da teoria de Foster podem ser vistos como potenciadores de uma 

atitude de aceitação perante as ações em causa nos vários casos de não-identidade 

mencionados. 

Por outro lado, há também vários elementos da teoria de Foster que podem ser 

invocados em defesa de uma postura crítica das ações nos casos de não-identidade 

mencionados. 

Em primeiro lugar, Foster (2011) pode alegar que o seu modelo transacional da 

dignidade engloba não só os seres atuais mas também os seres meramente possíveis e 

que, assim, o seu modelo implica, nos casos de não-identidade mencionados, que o agente 

                                                           
155 Este argumento não legitima as ações nos casos de não-identidade se estas forem intrinsecamente erradas. Contudo, tal argumento 

pode permitir bloquear objeções de que as ações em questão são erradas em virtude do caráter do agente. Contudo, penso que em 

nenhum caso será este um argumento suficiente em si mesmo para legitimar uma ação. 
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deverá escolher ‒ para a sua ação ser moralmente correta ‒ a ação que gere a maior 

quantidade de dignidade possível, considerando não apenas os seres atuais mas também 

os seres meramente possíveis. Deste modo, no caso Wilma, por exemplo, Wilma deveria, 

para agir de forma moralmente correta, conceber Rocks, pois ainda que Wilma florescesse 

mais se concebesse Pebbles, tal perda de florescimento potencial é mais do que 

compensada pelo florescimento extra de que Rocks desfruta relativamente a Pebbles156.  

Um segundo aspeto da sua teoria que pode ser invocado em defesa da imoralidade 

das ações analisadas nos casos de não-identidade é a sua ideia do ser humano como um 

ser social, cuja existência e florescimento implicam uma dimensão social muito 

importante, sendo o nosso florescimento afetado pelo florescimento das pessoas que 

fazem parte da nossa teia de relações (Foster, 2011). Deste modo, se algumas das pessoas 

que me rodeiam e que formam o meu círculo de relações florescem menos do que 

floresceriam as pessoas que me rodeariam noutras circunstâncias, se tivesse agido de 

outra forma, e se tudo o resto se mantiver inalterado, o meu florescimento é 

comprometido por este facto: eu floresceria mais quanto mais florescessem as pessoas 

que formam a minha teia de relações; e, por seu lado, o meu menor florescimento 

repercutir-se-á negativamente no florescimento das pessoas de cujo círculo de relações 

eu faço parte. Tal constitui outro motivo para a teoria de Foster condenar as ações 

discutidas nos casos de não-identidade. 

Em terceiro lugar, Foster (2011) pode também considerar que as ações em causa 

nos casos de não-identidade (e.g.,Wilma conceber Pebbles porque tal lhe é mais 

conveniente ou optar-se pela Política Arriscada porque tal é mais benéfico para nós) são 

contrárias à virtude. Tendo em conta a sua ideia do florescimento como ocorrendo de 

forma mais significativa quando agimos de forma virtuosa, ou seja, da ação virtuosa como 

importante para um florescimento mais completo (Foster, 2011), tal faz com que tais 

ações coloquem em causa o nosso florescimento, o que seria, também, uma razão contra 

tais ações. 

Como Foster não aceita nem rejeita explicitamente o argumento da não-

identidade, a sua teoria é compatível com ambas as posições. Contudo, qual será mais 

sustentável? 

Se Foster (2011) rejeitar o argumento da não-identidade, parece-me então que os 

                                                           
156 O problema da não-identidade é, geralmente, formulado em termos de felicidade ou bem-estar, por exemplo. Contudo, na teoria de 

Foster, o bem ou valor relevante é a dignidade ou florescimento, pelo que na discussão do problema no âmbito desta teoria substituo 

as menções à felicidade ou bem-estar por referências ao florescimento dos seres em questão. 
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três argumentos essenciais da sua teoria para sustentar tal posição seriam: (1) o seu 

modelo transacional da dignidade, segundo o qual, para agirmos de forma moralmente 

correta, devemos adotar a ação que gera a maior quantidade de dignidade; (2) a sua visão 

do florescimento como ligada à ação virtuosa, ação virtuosa essa que seria comprometida 

se agirmos nos casos de não-identidade como os agentes agem nos casos mencionados ‒ 

e.g., concebendo Pebbles e não Rocks ou escolhendo a Política Arriscada em vez de uma 

política mais segura e (3) a ideia de que o florescimento de cada pessoa está muito ligado 

à nossa teia de relações sociais e ao florescimento das pessoas que compõem essa teia. 

Contudo, nenhum destes argumentos é capaz de resolver o problema da não-

identidade. 

Comecemos pelo argumento de que tais ações são rejeitadas pelo modelo 

transacional proposto por Foster (2011). Para este argumento apoiar a ideia de que as 

ações em questão nos casos de não-identidade são erradas, o modelo transacional teria de 

considerar não só os seres atuais mas também os seres meramente potenciais, ou seja, 

teria de considerar não só os seres que existem ou existirão no futuro, mas também os 

seres que podiam, mas não irão, existir. Afinal, se se limitar a considerar o florescimento 

das pessoas atuais, as ações em questão passam nesse crivo, uma vez que quando Wilma 

concebe Pebbles, Wilma faz aquilo que é melhor para as pessoas atuais nesse caso 

(Boonin, 2014), uma vez que a soma de florescimento ou dignidade das pessoas atuais 

(que inclui Wilma e Pebbles, mas não Rocks) é maior se Wilma conceber Pebbles do que 

se não a conceber. E ainda que o leitor possa objetar à inclusão de Pebbles no grupo das 

pessoas atuais, defendendo que a mesma é, ainda, apenas uma pessoa possível157,158
, e 

mesmo aceitando tal objeção, tal não muda o resultado, pois a ação em que Wilma 

concebe Pebbles é melhor para ela (Wilma), que é a única pessoa atual que a ação impacta, 

pelo que mesmo considerando Wilma como a única pessoa atual, tal não é suficiente para 

que o modelo transacional considere a ação errada. 

Assim, para poder condenar as ações em causa, o modelo transacional de Foster 

tem de levar em consideração também a dignidade das pessoas meramente possíveis. Se 

                                                           
157 Há mais do que uma forma de categorizar as pessoas como atuais ou possíveis. Enquanto Boonin (2014) analisa as ações como se 

já tivéssemos decidido o que fazer, sendo a nossa análise para perceber se é ou não legítimo agir como pensamos agir, incluindo assim 
as pessoas que existirão no grupo das pessoas atuais, Heyd (2014) analisa as ações como se o agente não tivesse ainda decidido como 

agir, pelo que todas as pessoas que não existem independentemente dessa ação são apenas pessoas possíveis. Contudo, ambos 

defendem que apenas as pessoas atuais merecem consideração moral. 
158 Não confundir a expressão ‘uma pessoa possível’ com ‘pessoa meramente possível’. A primeira indica que a pessoa em questão 

ainda não tem o seu futuro definido, podendo ou não existir no futuro, dependendo de como os agentes em questão agirem; a segunda 

indica que a pessoa em questão não existirá neste mundo (podendo, ainda assim, existir noutros mundos possíveis). 
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o fizer, pode condenar a ação de Wilma como imoral por não ser a que gera os melhores 

resultados segundo o modelo transacional. Para o ilustrar, atribuirei valores a cada 

pessoa159: imaginemos que Pebbles tem um florescimento de 56000 unidades, enquanto 

Rocks teria um florescimento de 80000 unidades, e que se Wilma conceber Pebbles terá 

um florescimento de 40000 unidades, enquanto se conceber Rocks terá um florescimento 

de 39999 unidades. Ao considerarmos tais valores, percebe-se claramente que a diferença 

entre o florescimento de Rocks e o florescimento de Pebbles compensa plenamente a 

perda mínima de florescimento de Wilma, sendo que o modelo transacional implicaria, 

então, na sua versão em que inclui pessoas atuais e meramente possíveis, que a ação 

correta é aquela em que Wilma concebe Rocks pois é esta ação que gera o maior valor 

possível. 

Todavia, a defesa de tal versão do modelo transacional – a versão que inclui tanto 

as pessoas atuais como as pessoas meramente possíveis – é insustentável, não só porque 

não parece haver nenhuma justificação independente para incluir as pessoas meramente 

possíveis nas nossas considerações morais, mas também em virtude das implicações 

implausíveis que tal versão do modelo transacional gera (Boonin, 2014). 

Deste modo, não só o seu modelo transacional da dignidade é criticável em si 

mesmo, como assinalei no segundo capítulo, quando expus e analisei a teoria de Foster, 

como o mesmo é, na única versão minimamente defensável de tal modelo, incapaz de 

resolver o problema da não-identidade. 

Quanto à justificação independente para incluir pessoas meramente possíveis nas 

nossas considerações morais, tal parece não existir. Afinal, mesmo que apelemos a ideias 

como a da imparcialidade, tal não nos obriga a incluir as pessoas meramente possíveis 

nas nossas considerações, uma vez que eu posso ser perfeitamente imparcial no meu juízo 

ao considerar que somente as pessoas atuais, em virtude de terem ou virem a ter uma 

determinada característica (e.g., senciência, agência ou outra), têm valor, e que o têm em 

igual medida (Boonin, 2014). Ademais, as nossas intuições tendem a excluir as pessoas 

meramente possíveis, como é demonstrado pelos casos expostos por Boonin (2014) 

envolvendo uma placa de Petri com um espermatozoide e um óvulo: no primeiro caso 

temos de optar entre salvar ou não tal placa de Petri, e no segundo caso temos de escolher 

entre salvar a placa de Petri ou salvar um pássaro. Em ambos os casos, se salvarmos a 

placa de Petri com o espermatozoide e o óvulo, estes juntar-se-ão e daí nascerá um ser 

                                                           
159 Utilizo aqui os valores usados por Boonin (2014). 
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humano que viverá uma vida feliz. Contudo, como defende Boonin (2014), em nenhum 

dos casos a moralidade do senso comum considera imoral não salvar a placa de Petri. Tal 

constitui, então, uma justificação a favor da exclusão dos seres meramente possíveis, e 

não uma razão a favor da sua inclusão, uma vez que se considerássemos os interesses das 

pessoas meramente possíveis teríamos de salvar, em ambos os casos, a placa de Petri. 

O segundo problema com tal versão do modelo transacional é que o mesmo tem 

implicações tão ou mais implausíveis do que a conclusão do argumento da não-

identidade. E nesse sentido basta voltar a considerar os casos acima mencionados da placa 

de Petri: se aceitarmos tal versão, que inclui não só pessoas atuais, mas também pessoas 

meramente possíveis, temos, em ambos os casos, a obrigação de salvar a placa de Petri. 

Todavia, este não é o único caso problemático. Consideremos outro caso cuja 

resolução através desta versão inclusiva do modelo transacional se revela problemática: 

o caso em que uma mulher tem de escolher entre conceber ou não conceber uma criança. 

Considere-se um caso deste tipo exposto por Boonin (2014), no qual uma mulher, de seu 

nome Jane, mãe de duas crianças, ambas saudáveis, considera se quer ou não ter outra 

criança, que seria, também ela, saudável. A conceção desta terceira criança seria 

indiferente para todas as outras pessoas exceto para Jane, sendo que Jane tem uma ligeira 

preferência por não ter mais filhos. Assim, Jane opta por não conceber a criança. Neste 

caso, a ideia generalizada é que Jane não faz nada de imoral (Boonin, 2014). E na versão 

do modelo transacional que leva em consideração apenas os interesses de pessoas atuais, 

tal decisão é plenamente legítima, uma vez que a única pessoa afetada por tal decisão – 

Jane – tem interesse na não-conceção dessa terceira criança, florescendo mais nesse 

cenário. Todavia, o modelo transacional, se tiver de levar em consideração tanto os 

interesses de pessoas atuais como os interesses de pessoas meramente possíveis, gera um 

resultado distinto. Nesta versão do modelo, tendo de considerar os interesses das pessoas 

meramente possíveis, a grande quantidade de florescimento que seria desfrutado pela 

terceira criança supera em muito o pequeno decréscimo de florescimento que Jane sofre 

caso conceba tal criança. Como a quantidade total de dignidade gerada é maior se Jane 

conceber a terceira criança do que se não a conceber, segundo tal versão do modelo, Jane 

teria de conceber a criança. 

Porém, não só tal é, a meu ver, mais implausível do que a conclusão do argumento 

da não-identidade, como constitui em si mesmo uma razão para preferir a versão do 

modelo transacional em que apenas os interesses das pessoas atuais são considerados, 



115 

uma vez que Foster (2011) rejeita que uma pessoa aja de forma imoral por não conceber 

uma criança: “Ninguém sugere que os humanos devem ser obrigados a reproduzir contra 

a sua vontade”160 (p. 154). Mas se assim é, Foster (2011) está a rejeitar aquilo que seria 

uma implicação da versão inclusiva do seu modelo transacional, pelo que está então, 

também, a rejeitar tal versão desse modelo. 

Um terceiro caso demonstrativo da insustentabilidade do modelo transacional na 

versão em que leva em consideração os interesses de pessoas meramente possíveis é o 

caso Greg: 

Greg e a sua esposa têm duas crianças. Depois de despender uma grande 

quantidade de tempo a tentar decidir se querem ou não ter mais uma criança, decidem que 

têm uma ligeira preferência por ter uma terceira criança. Sabem que se conceberem essa 

terceira criança, a criança não será cega. E planeiam conceber essa terceira criança hoje 

à noite. Quando Greg está a caminhar para casa ao fim do dia, passa por um edifício a 

arder no qual está presa uma criança. A criança é incuravelmente cega, mas é, fora disso, 

comparável à criança que Greg e a sua esposa planeiam conceber hoje à noite. Se Greg 

passar e não fizer nada, a criança presa no edifício em chamas irá morrer. Se Greg entrar 

no edifício em chamas, ele irá salvar a vida da criança, mas também sabe que irá incorrer 

em dois custos: ele irá perder uma perna devido a graves queimaduras, e ficará infértil. 

Sabendo tudo isto, Greg decide sacrificar a sua perna e a sua fertilidade por forma a salvar 

a vida da criança cega. Como resultado, a criança cega não morre e Greg e a sua esposa 

não concebem uma criança visual em tudo o resto comparável à criança cega.161 (Boonin, 

2014: 173) 

Também neste caso, embora a versão do modelo transacional que apenas 

considera os interesses das pessoas atuais gere o resultado correto de que é permissível a 

Greg agir como age, a versão que também leva em consideração os interesses de pessoas 

meramente possíveis não gera tal resultado, implicando antes que Greg age de forma 

errada. Tal acontece pois se considerarmos apenas os interesses das pessoas atuais tal 

ação gera a maior quantidade de florescimento para tais pessoas, mas assim que incluímos 

nas nossas considerações os interesses de pessoas meramente possíveis, passa a existir 

                                                           
160 No original: “Nobody suggests that humans should be required to reproduce against their will”. 
161 No original: “Greg and his wife have two children. After spending a great deal of time trying to decide if they want to have one 

more child, they find that they have a slight preference to have a third child. They know that if they conceive a third child, the child 
will not be blind. And they plan to conceive that third child tonight. As Greg is walking home at the end of the day, he passes a burning 

building in which a child is trapped. The child is incurably blind but is otherwise comparable to the child that Greg and his wife plan 

to conceive tonight. If Greg walks by and does nothing, the child trapped in the burning building will die. If Greg rushes into the 
burning building, he will save the child’s life, but he also knows that he will incur two costs: he will lose a leg due to severe burning, 

and he will become infertile. Knowing all of this, Greg decides to sacrifice his leg and his fertility in order to save the blind child’s 

life. As a result, the blind child does not die and Greg and his wife do not conceive an otherwise comparable sighted child.” 
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uma alternativa que gera mais dignidade: a alternativa de Greg não salvar a criança. E 

isto acontece pois as crianças são similares em tudo exceto na capacidade visual, sendo 

que neste departamento o putativo terceiro filho de Greg tem vantagem pois não é cego; 

assim sendo, no que às crianças se refere, o florescimento do possível terceiro filho de 

Greg seria maior do que o da criança cega, pelo que tal constituiria uma razão para não 

salvar a criança cega presa no edifício em chamas. A acrescentar a esta razão, temos ainda 

a perda de florescimento sofrida por Greg em virtude da perda da sua perna e da perda da 

sua fertilidade. Assim, no modelo transacional, se considerarmos os interesses das 

pessoas meramente possíveis, a opção de Greg não salvar a criança cega gera mais 

florescimento do que a opção de Greg salvar essa criança e, assim, tal versão do modelo 

transacional implica que é errado Greg salvar a criança cega. Mas isto é, também, 

extremamente implausível (Boonin, 2014). 

Por estas razões – a ausência de uma justificação independente que favoreça a 

versão do modelo transacional que inclui também pessoas meramente possíveis 

relativamente à versão do mesmo modelo que inclui apenas as pessoas atuais, bem como 

as implicações extremamente implausíveis implicadas pela versão do modelo 

transacional que inclui as pessoas meramente possíveis –, penso que apenas o modelo 

transacional que valoriza unicamente os interesses das pessoas atuais, mas não das 

pessoas meramente possíveis, tem pretensões a ser sustentável. Todavia, como este 

modelo é insuficiente para mostrar que as ações nos casos de não-identidade são erradas, 

é insuficiente para resolver o problema da não-identidade. 

Quanto ao argumento de que, se nos casos de não-identidade não escolhermos a 

melhor alternativa do ponto de vista impessoal estamos a agir de forma pouco virtuosa e, 

com isso, a comprometer o nosso florescimento, este é também um argumento 

insatisfatório.  

Que tipo de defeito de caráter terá o agente se escolher a ação menos boa do ponto 

de vista impessoal? Uma possibilidade analisada por Boonin (2014) é a de que ao 

escolhermos a ação menos boa estamos a ser insensíveis ao sofrimento alheio. Assim, 

Wilma demonstraria insensibilidade ao sofrimento alheio pois concebe uma criança que 

sofre de um determinado mal – neste caso, cegueira – quando tal sofrimento é totalmente 

evitável, bastando Wilma conceber Rocks em vez de Pebbles, e sendo que a diferença 

para Wilma entre as duas opções é apenas que conceber Rocks é ligeiramente mais 

inconveniente devido à necessidade de tomar os medicamentos para curar a sua condição. 
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E se nos vários casos de não-identidade, ao escolherem as ações menos boas do ponto de 

vista impessoal, os agentes exibirem defeitos de caráter tal pode constituir uma 

possibilidade para solucionar o problema da não-identidade, uma vez que Foster poderia 

argumentar que ao agirem de forma pouco virtuosa os agentes estão a comprometer o seu 

próprio florescimento. 

Porém, esta solução falha. E porquê? Porque, como defende Boonin (2014), 

podemos distinguir entre sofrimento inócuo e sofrimento nocivo, e entre indiferença 

apenas ao sofrimento inócuo ou indiferença ao sofrimento inócuo e nocivo162. O 

sofrimento inócuo é o tipo de sofrimento que não deixa a pessoa que sofre pior; exemplos 

deste tipo de sofrimento são, por exemplo, danos cujo propósito é evitar danos maiores, 

como uma operação – que envolve cortes e dores pós-operatórias – para salvar a vida a 

um paciente (Boonin, 2014). Sofrimento nocivo, por sua vez, é sofrimento que deixa a 

vítima pior do que estaria; exemplos deste tipo de sofrimento são os vários casos de 

sofrimento comum, como seja cegar ou esfaquear alguém (Boonin, 2014). 

Segundo esta distinção, enquanto cegar alguém que existe ou existirá 

independentemente da minha ação constitui sofrimento nocivo, conceber uma criança 

cega que de outra forma não existiria constitui sofrimento inócuo, pois a primeira criança 

fica pior do que estaria se eu não tivesse agido, mas a segunda não, pois a segundo não 

existiria e, portanto, não estaria melhor do que está em consequência da minha ação.  

No entanto, se a indiferença a ambos os tipos de sofrimento é claramente 

problemática, uma vez que uma pessoa que aja dessa forma irá geralmente dar prioridade 

a pequenas inconveniências para si relativamente a grandes danos para terceiros, o que 

parece ser claramente imoral; já a ideia que a insensibilidade apenas ao sofrimento inócuo 

é problemática é questionável, pois não parece haver uma razão independente para 

condenarmos tal tipo de indiferença (Boonin, 2014). A justificação para condenar a 

indiferença ao sofrimento inócuo parece ser que tal tipo de indiferença permite aos 

agentes escolher as opções menos boas do ponto de vista impessoal nos casos de não-

identidade, o que é entendido como imoral (Boonin, 2014). Mas esta justificação não é 

independente, mas antes constitui um raciocínio circular, uma vez que assume que fazer 

                                                           
162 Eu analiso apenas esta possibilidade. É possível que existam outras alternativas, outros defeitos que possamos tentar imputar ao 

agente nos casos de não-identidade. Para esta possibilidade funcionar, os críticos do argumento da não-identidade devem avançar com 

as várias possibilidades. Porém, julgo ser muito provável que todas as diferentes alternativas deste tipo se deparem com a mesma 
dificuldade: podemos distinguir entre ser insensível a algo quando esse algo é evitável para a pessoa em causa, ou a deixa pior do que 

estaria, e ser insensível a algo que não deixa ninguém pior do que estaria ou que só pode ser evitado através da não-existência da 

alegada vítima. 
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algo é errado pois tal tipo de ação expressa um defeito de caráter, sendo que tal traço de 

caráter é um defeito pois permite e/ou incentiva o tipo de ação que procuramos condenar. 

(Boonin, 2014) 

O terceiro argumento que Foster pode invocar para defender que as ações em 

causa nos casos de não-identidade são erradas prende-se com a ideia de que o 

florescimento de uma pessoa depende do florescimento das pessoas que formam o nosso 

nexo de relações, e que quanto mais tais pessoas florescem, mais essa pessoa floresce 

também. Assim, a ação de Wilma conceber Pebbles e não Rocks, por exemplo, pode ser 

vista como errada por comprometer parcialmente o florescimento de terceiros que 

floresceriam mais se fosse concebido Rocks e não Pebbles. 

Contudo, ainda que este tipo de argumento possa ser importante em alguns casos 

práticos de não-identidade, o mesmo é insuficiente enquanto solução para o argumento 

da não-identidade pois uma solução que apele aos danos a terceiros para resolver o 

problema está a ignorar o facto de que, intuitivamente, a generalidade das pessoas 

condena tais ações mesmo que estas não tenham um efeito negativo em terceiros (Boonin, 

2014), tal como referi no primeiro capítulo. Ademais, é questionável se a conceção de 

uma pessoa com um menor nível de florescimento leva a um menor florescimento do seu 

nexo de relações. É perfeitamente plausível imaginar um caso, como os casos expostos 

por Dennis (2004), no qual a conceção de uma criança surda, quando podia ter sido 

concebida uma criança ‘normal’ – e pressupondo que a criança surda terá um 

florescimento menor por ser surda – não implicará um menor florescimento das pessoas 

que constituem o seu nexo de relações, mas antes fará com que tais pessoas floresçam 

mais, quer porque terá uma característica que tornará tais relações mais importantes e 

fortes, quer porque as dificuldades suplementares com que se depara podem levar a que 

as pessoas que a rodeiam se unam à sua volta e a ajudem, podendo assim o seu menor 

florescimento inicial levar a um conjunto de ações mais virtuosas e, assim, gerando um 

maior florescimento dessas pessoas. 

Deste modo, considero que nenhum dos argumentos mencionados funciona e que 

a teoria da dignidade de Foster não é capaz de resolver o problema da não-identidade. 

Ademais, se aceitarmos a sua teoria da dignidade, tal acaba ainda por reforçar a 

legitimidade da conclusão do argumento da não-identidade, uma vez que a única versão 

plausível do seu modelo transacional apenas pode levar em consideração os interesses das 

pessoas atuais, tendo de ignorar os interesses das pessoas meramente possíveis. Contudo, 
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esta versão do modelo ajuda a robustecer a conclusão do argumento da não-identidade. 

3.2. A dignidade como estatuto fundado na agência 

 

A teoria de Foster é, então, incapaz de resolver satisfatoriamente o problema da 

não-identidade. Passemos então à teoria defendida por Beyleveld e Brownsword (2001). 

Quando analisamos a dignidade como estatuto do agente, tal como é defendido por 

Beyleveld e Brownsword (2001), esta é atribuída a todos os seres que sejam agentes, e 

apenas a estes. A dignidade é, nesta teoria, como foi explicado no segundo capítulo, um 

estatuto que o agente tem – o estatuto de detentor de direitos – e que possui em virtude 

da sua capacidade para a agência (conjugada com a vulnerabilidade dessa agência), pois 

é esta capacidade para a agência que, à luz do PGC (Princípio da Consistência Genérica), 

permite ao agente ter direitos, e na medida em que a dignidade é o fundamento dos 

direitos, a dignidade tem por base a agência (Beyleveld & Brownsword, 2001). Ademais, 

ao analisar se uma dada ação ou prática é consistente com o respeito da dignidade de um 

agente, o essencial é perceber se (1) tal ação ou prática é violadora, de forma intrínseca – 

e, portanto, considerada em geral –, dos ditames morais do PGC e, se o for, tal prática 

será proibida por ser contrária à dignidade do agente; (2) se tal ação ou prática, nas suas 

vertentes específicas – sendo aqui analisada não a ação enquanto tipo, na sua forma 

genérica, mas na sua vertente específica e casuística –, é violadora dos ditames morais do 

PGC, sendo que se o for, ainda que a ação considerada genericamente possa ser 

permissível, aquela ação específica, naquele caso específico, seria proibida por violar o 

PGC. 

Na aplicação da sua teoria a questões práticas, nomeadamente à questão de se é 

compatível com a dignidade humana selecionar características da descendência, 

Beyleveld e Brownsword (2001) aceitam o argumento da não-identidade: “AF não podia 

dizer que os direitos de AF foram violados por permitir que AF nascesse com fibrose 

quística, porque AF não teria existido se os meios disponíveis para prevenir a existência 

de AF com fibrose quística fossem usados”163 (p. 154). Como se percebe facilmente, este 

é o argumento da não-identidade, e é usado por Beyleveld e Brownsword (2001) para 

justificar a permissibilidade de não prevenir características debilitadoras da agência nos 

casos em que a existência do agente em questão depende da ação que lhe confere também 

                                                           
163 No original: “AF could not say that AF’s rights have been violated by permitting AF to be born with cystic fibrosis, because AF 

would not have existed if the available means to prevent AF existing with cystic fibrosis were used”. 
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essa característica, ou seja, se não é possível, em termos práticos, o agente existir sem tal 

característica. 

Assim, quando Wilma concebe Pebbles e não Rocks, a sua ação é perfeitamente 

legítima e não viola qualquer direito de Pebbles. Também a rapariga de 14 anos não viola 

os direitos da criança que concebe, uma vez que se esperasse para ter melhores condições 

psicológicas e financeiras, conceberia uma criança distinta. E o mesmo acontece nos 

casos da Política Arriscada e da Política Chauvinista, pois a escolha da outra opção 

implica que os agentes que existiriam seriam outros. 

O PGC assume uma perspetiva de primeira pessoa e valoriza a agência de forma 

meramente instrumental. Isto significa que o PGC se apresenta a cada indivíduo 

singularmente considerado e o confronta com a necessidade de, para poder exigir ser 

respeitado enquanto agente – e para não contradizer que é um agente –, ter de respeitar 

os restantes agentes enquanto agentes; ademais, o PGC valoriza a agência de forma 

meramente instrumental, e não de forma intrínseca, pois a agência é valorizada apenas na 

medida em que permite ao sujeito atingir os seus fins. O PGC parte da constatação de que 

o sujeito que é um agente e que, como tal, escolhe voluntariamente fins, fins esses que 

prossegue através dos meios que considera apropriados. O agente valoriza o fim que 

persegue, pois só assim se justifica que persiga esse fim. Há necessidades genéricas de 

ação, isto é, bens e capacidades necessários para que possamos, simplesmente, agir, e agir 

com razoáveis possibilidades de sucesso. Estas necessidades genéricas de ação são, e têm 

de ser, para que não haja contradição, valorizadas de forma instrumental, como meios 

para o agente atingir os seus fins. Tendo de valorizar instrumentalmente as capacidades 

genéricas de ação, o agente tem também de defender que tem direitos, negativos e 

positivos, às necessidades genéricas de ação. Tendo tais direitos meramente por ser um 

agente, tem de reconhecer que todos os agentes têm tais direitos. (Beyleveld & 

Brownsword, 2001). 

Nos casos de não-identidade, a alternativa que melhor satisfaz a necessidade do 

futuro agente relativamente às suas necessidades genéricas de ação é a ação que o agente 

escolhe. Assim, quando Wilma decide conceber Pebbles, esta é a possibilidade que 

melhor satisfaz os interesses de agência de Pebbles. Pebbles pode não ter as capacidades 

genéricas de ação ideais, mas tem as melhores capacidades que pode ter. A alternativa 

não passaria por Pebbles existir e ter mais ou melhores capacidades genéricas de ação, 

mas passaria antes por Pebbles não existir. E o mesmo se aplica nos restantes casos de 
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não-identidade: não existe nenhuma alternativa disponível na qual os futuros agentes 

tenham mais ou melhores capacidades genéricas de ação; se os agentes nos casos de não-

identidade agissem de forma diferente, tais futuros agentes não existiriam, existindo 

outros agentes, distintos, em seu lugar.  

E se a existência do agente implica que o mesmo tenha uma determinada 

característica, o agente não terá um direito a não ter tal característica, uma vez que a 

alternativa seria a inexistência, mas a existência164 é necessária para se ter direitos 

(Beyleveld & Brownsword, 2001). 

Ainda que, como alertam Beyleveld e Brownsword (2001), possam existir 

preocupações morais legítimas em torno deste tipo de casos, pelas consequências 

contingentes que os mesmos possam acarretar – como seja, por exemplo, o 

desenvolvimento ou agravamento de preconceitos contra determinadas pessoas em 

virtude de certos padrões ou opiniões que tais casos potenciem (o exemplo mencionado 

por Beyleveld e Brownsword (2001) é o do preconceito que ocorreu nos Estados Unidos 

da América relativamente a dentição imperfeita nas crianças, sendo que esta condição era 

vista como uma deficiência, causando estigma e outros problemas psicológicos nas 

crianças cujos pais não tinham capacidade financeira para lhes oferecer tratamento e 

corrigir a dentição) –, tal tipo de consequência, meramente contingente, não é suficiente 

para resolver o problema da não-identidade, pois tal solução teria de passar por uma 

condenação baseada em dados intrínsecos aos vários casos, e não pelo apelo a 

consequências meramente possíveis. 

Beyleveld e Brownsword (2001) defendem que o PGC condena, como violadora 

da dignidade humana, a intenção de predeterminar outro agente e, deste modo, mesmo 

em casos de não-identidade, como seria no caso da clonagem, tal intenção pode manchar 

de ilegitimidade ação. Ainda assim, tal é insuficiente para resolver o problema da não-

identidade pois tal intenção é contingente (Beyleveld & Brownsword, 2001) e, a meu ver, 

no que se refere a intenções, podemos construir o caso como não sendo de não-identidade, 

tal como expliquei no primeiro capítulo, quando analisei as soluções que procuram 

resolver o problema da não-identidade alegando que em tais casos há desrespeito pelas 

pessoas concebidas, desrespeito esse que estava contido nas intenções em causa. A título 

de exemplo, consideremos novamente o caso de Wilma. Quando Wilma decide conceber 

Pebbles, o seu motivo é a maior conveniência dessa opção por oposição a conceber Rocks. 

                                                           
164 Existência aqui não implica existência presente, no momento da ação, mas simplesmente que o agente existe ou irá existir no futuro. 
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Mas imaginemos que Wilma considera também outra intenção: a de determinar o futuro 

da sua filha, considerando que tal intenção é mais facilmente atingível se a sua filha for 

cega, pois assim integrar-se-á no mesmo ambiente cultural que a própria Wilma. Neste 

caso, podemos conceber a escolha como uma escolha comum e não de não-identidade, 

pois Wilma pode escolher entre conceber Pebbles porque tal é mais conveniente (ou 

porque deseja ter uma criança cega, ou outro motivo semelhante) ou conceber Pebbles 

pois Pebbles terá uma característica que Wilma considera facilitar a sua intenção de 

determinar o futuro da sua filha. E ainda que a intenção de predeterminar o futuro de um 

agente possa ser visto como violador da dignidade humana mesmo nos casos de não-

identidade, esta possibilidade não resolve o problema da não-identidade não só porque a 

intenção é contingente – como referi acima –, mas também porque é possível, quando o 

problema são as intenções ou motivações do agente, conceber a ação como um caso 

normal e não de não-identidade, caso esse em que as duas opções seriam (1) a ação 

efetuada por motivos criticáveis e (2) a ação efetuada por motivos não criticáveis. 

Considero, deste modo, que o PGC não fornece qualquer indício que nos permita 

resolver o problema da não-identidade. Isto não significa que a aceitação do PGC 

implique a aceitação do argumento da não-identidade e o reconhecimento de que temos 

de abdicar das nossas intuições relativamente aos casos de não-identidade. Pode ser 

compatível defender o PGC e defender uma solução para o problema da não-identidade, 

talvez baseada, por exemplo, no conceito de dano, defendendo uma conceção de dano 

compatível com o PGC e que condene as ações nos casos de não-identidade analisados. 

Aquilo que defendo é que o PGC, enquanto tal, e a teoria de Beyleveld e 

Brownsword, não oferecem qualquer perspetiva que possibilite resolver o problema da 

não-identidade; se tal problema for resolvido, será recorrendo a outros expedientes que 

não esta teoria. 

Ademais, parece-me que a teoria de Beyleveld e Brownsword (2001) não só não 

resolve o problema da não-identidade como ajuda a robustecer o argumento da não-

identidade. E isto porque tal teoria exclui um conjunto de possíveis soluções, pois são 

incompatíveis com o PGC. Tal conjunto de soluções excluídas são as soluções 

impessoais.  

Estas soluções defendem que a ação obrigatória nos casos de não-identidade é a 

ação que gera os melhores resultados do ponto de vista impessoal. Contudo, o PGC não 

pode impor tal alternativa como obrigatória pois o PGC valoriza a agência apenas de 
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forma instrumental. Segundo o PGC, a agência é valorizada – e tem de o ser – pelo agente 

porque a agência é necessária como meio para o agente atingir os fins que escolhe. Não 

há, no PGC, qualquer valorização objetiva da agência. Além disso, o PGC adota uma 

perspetiva de primeira pessoa: eu, enquanto agente, valorizo determinados fins e, por isso, 

valorizo a minha agência, e como tal tenho de defender que tenho direitos positivos e 

negativos às necessidades genéricas de agência. Como tenho tais direitos em virtude de 

ser um agente, tenho de reconhecer tais direitos a todos os agentes. Todo este argumento 

parte do meu interesse próprio enquanto agente, e nada neste argumento nos permite 

justificar uma estratégia impessoal que nos obrigue a escolher a ação mais benéfica do 

ponto de vista impessoal por motivos impessoais. 

 Claro que o PGC pode argumentar em favor da ação impessoalmente mais 

benéfica usando razões egoístas. A título de exemplo, e considerando o caso Wilma, é 

possível que o PGC permita que se critique a ação de Wilma se a mesma tiver implicações 

sociais que possam afetar negativamente as necessidades genéricas de terceiros. Todavia, 

como defendi no primeiro capítulo, uma proposta que procure solucionar o problema da 

não-identidade apelando a potenciais perdas por parte de terceiros é pouco satisfatória, e 

falha, porque o problema continua, e as intuições generalizadas também, de que parece 

existir algo de errado com a ação em questão mesmo que não haja dano causado a 

terceiros.  

Deste modo, considero não só que a teoria de Beyleveld e Brownsword não 

resolve o problema da não-identidade, mas que a mesma ajuda a robustecer o argumento 

da não-identidade. 

 

 

3.3. A dignidade como respeito pela pessoa humana 
 

Jorge Reis Novais apresenta uma teoria da dignidade da pessoa humana que 

procura fazer sentido das várias pretensões consagradas jurídico-constitucionalmente sob 

o conceito de dignidade. Nesse sentido, Novais defende uma teoria negativa e restritiva, 

ou seja, que detendo um núcleo restrito, exponha não uma base positiva para atribuição 

de dignidade e que explique em que a dignidade se baseia, mas uma base negativa que 

apresenta um conjunto de situações-tipo que são violadoras da dignidade humana. 
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Será a mesma capaz de resolver o problema da não-identidade?165 

Jorge Reis Novais reconhece que as situações-tipo de violação da dignidade da 

pessoa humana têm por base a 

pessoa nascida e relativamente à qual reconhecemos, sem esforço, dentro do referido 

pluralismo razoável, a necessidade da garantia jurídico-constitucional da igual dignidade, 

do igual respeito e consideração de interesses e da possibilidade de prosperar na sua 

integridade como pessoa. (Novais, 2017: 88) 

Deste modo, a aplicação a casos de não-identidade terá sempre de ser cuidadosa e 

ponderada, fugindo sempre do âmbito das situações-tipo. Todavia, para haver alguma 

unidade teórica, penso que uma aplicação desta teoria ao problema da não-identidade terá 

de ter por base pelo menos alguns dos elementos que são aplicados às situações-tipo. Caso 

contrário, estaríamos perante múltiplas teorias desconexas entre si ou perante um conceito 

maleável e moldado para se adequar às respostas que o autor pretende dar. Ademais, a 

ideia de que a aplicação do esquema teórico até aqui avançado por Novais (2015, 2017) 

aos casos de não-identidade não é absurda é corroborada pelo facto de Novais fazer 

precisamente isso no que se refere à conceção e à sua potencial instrumentalização e se 

esta instrumentalização é ou não violadora da dignidade da pessoa humana (Novais, 

2017). 

Apesar de Novais reconhecer que a dignidade pode ser aplicada para além do 

domínio, acima mencionado, da pessoa nascida, onde a sua aplicação será 

tendencialmente consensual, podendo ser aplicada não apenas à pessoa nascida mas a 

todo o ser humano, mesmo antes de nascido (enquanto embrião) ou depois de morto (já 

cadáver), este é um domínio controverso e no qual o putativo consenso é muitíssimo 

improvável, sendo mesmo praticamente impossível (Novais, 2017). E o mesmo se aplica 

à dignidade no que se refere a um sentido de dignidade objetivo e/ou a uma dignidade da 

espécie. Como ambos estes domínios são alvo de imensa controvérsia, e uma das ideias 

fundamentais da abordagem de Novais é a sua abordagem negativa, de identificação de 

situações-tipo de violação da dignidade humana, com base naquilo que é um consenso 

generalizado das pessoas relativamente a essas mesmas situações-tipo, não farei uso de 

qualquer destes domínios de possível aplicação da dignidade, e focar-me-ei apenas na 

                                                           
165 Até à data em que escrevo, o projeto de Jorge Reis Novais, de quatro volumes, está ainda inacabado, estando apenas publicados os 

dois primeiros volumes. O terceiro, que se debruçará sobre as ciências da vida, ainda não está publicado, o que limita substancialmente 
a minha capacidade de analisar a teoria como um todo, bem como todas as suas implicações. Aquilo que aqui defendo pode ser 

subvertido dependendo da aplicação do seu quadro teórico nos volumes seguintes, uma vez que as teorias tendem a ser maleáveis e 

aplicáveis de mais do que uma maneira. 
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dignidade da pessoa humana enquanto ser já nascido166. 

A violação da dignidade da pessoa humana prende-se essencialmente com o 

desrespeito da pessoa na sua integridade ou na sua igualdade (Novais, 2017). Tanto o 

desrespeito da integridade da pessoa como o desrespeito desta no que se refere à sua 

igualdade, no que se refere ao seu valor e estatuto como pessoa relativamente a todas as 

outras pessoas podem, como foi explicado no segundo capítulo, ocorrer em várias 

situações-tipo (Novais, 2011). Analisarei cada uma dessas situações-tipo para perceber se 

alguma nos fornece algum indício que permita resolver o problema da não-identidade. 

Começando pela dignidade como integridade, a dignidade pode ser violada se uma 

pessoa for violada na sua humanidade intrínseca (Novais, 2017), que diz respeito, 

nomeadamente, “a lesões tão intoleráveis que sejam imediatamente reconhecíveis como 

atentatórias dos valores de humanidade comummente reconhecidos” (Novais, 2017: 104), 

e que Novais exemplifica com o caso da escravatura e também com o caso do canibal de 

Rotenburg. Trata-se, no fundo, de casos em que os seres humanos não são reconhecidos 

como tal (Novais, 2017). 

Todavia, este tipo de situação não tem qualquer paralelo com os casos de não-

identidade, pois nos vários casos de não-identidade abordados nesta dissertação, bem 

como na vária literatura sobre o problema da não-identidade, as pessoas são sempre 

tratadas da melhor forma possível para elas. Quando Wilma concebe Pebbles e não Rocks, 

está a fazer o melhor que pode por Pebbles. E quando a rapariga de 14 anos concebe o 

seu filho, está também a fazer o melhor que pode por ele. Não existe uma alternativa 

melhor para essas pessoas; a alternativa para tais pessoas é a não-existência. Assim sendo, 

e uma vez que nos vários casos analisados há sempre a preocupação do agente em garantir 

que as pessoas concebidas não sofrem dano (segundo a conceção contrafactual de dano), 

e que a sua vida é, no geral, positiva e que vale a pena ser vivida, não me parece existir 

nenhum sentido no qual se possa dizer que tais pessoas são desrespeitadas na sua 

humanidade intrínseca. 

Um segundo tipo de situação atentadora da dignidade da pessoa humana enquanto 

integridade diz respeito a situações em que a pessoa não é devidamente reconhecida e 

respeitada como sujeito (Novais, 2017). Este tipo de violação ocorre em múltiplas 

situações, como quando procuramos forçar outras pessoas, mesmo que por decisão 

                                                           
166 Acresce a este motivo um outro, que é o de que Novais ainda não abordou tais domínios nos quais a dignidade pode vir a ser 

aplicada, nem deu qualquer conteúdo àquilo que seria a dignidade aplicada nesses contextos, provavelmente pelos motivos acima 

mencionados e referidos pelo próprio. 
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maioritária, a conformar-se a valores dos quais não partilham, e tal conformação não é 

exigida pela “necessidade de garantir a reciprocidade do respeito pela igual dignidade de 

todos e pelo estatuto de humanidade imprescindível da pessoa” (Novais, 2017: 108), 

sendo que mesmo quando uma pessoa vê a sua liberdade e os seus direitos limitados em 

função de um crime que cometeu, a mesma continua a ter de ser tratada como um sujeito, 

e como um sujeito de direitos (Novais, 2017).  

Outro tipo de situação que viola a dignidade da pessoa por desrespeitar a sua 

natureza de sujeito ocorre quando a pessoa é instrumentalizada de uma forma degradante, 

ou seja, quando é tratada como mera coisa, de forma humilhante e que não respeita o seu 

valor de pessoa, sendo que nestes casos é fundamental atentar na intenção e objetivos da 

ação, bem como nos motivos aduzidos em justificação da ação (Novais, 2017). 

Um terceiro tipo de desrespeito da pessoa como sujeito que configura uma 

violação da dignidade da pessoa humana prende-se com a devassa ou alienação da 

identidade pessoal ou da esfera privada, como quando é privada do controlo sobre como 

se apresenta aos outros ou quando é privada do controlo do que e como torna público 

relativamente à sua identidade pessoal (Novais, 2017). 

Por fim, um último tipo de violação da dignidade por desrespeito da natureza de 

sujeito da pessoa diz respeito a casos em que  

sem uma justificação comummente aceite em Estado de Direito, a pessoa é 

involuntariamente colocada em condições de ausência de capacidade ou possibilidade de 

autodeterminação e de responsabilização individual pela própria vida ou quando, havendo 

condições materiais para o evitar, a pessoa é afectada ou privada de um mínimo para uma 

existência condigna ou é abandonada numa situação de penúria em que fica 

objectivamente incapaz de realizar essa possibilidade. (Novais, 2017: 131). 

Ora, nos casos de não-identidade abordados não há qualquer desrespeito deste 

tipo167. Nenhuma das violações acima se verifica nesses casos: o futuro ser não é forçado 

a viver segundo valores com os quais não concorda, não é subjugado à vontade de nenhum 

outro ser – não, pelo menos, como mero fruto da sua conceção – nem é privado do 

controlo da sua vida. O futuro ser não é instrumentalizado de forma degradante, pois os 

motivos para agir de tal forma são dos mais variados e, como disse antes, uma solução 

                                                           
167 Pode argumentar-se que no caso da criança escrava, mencionada no primeiro capítulo, há um desrespeito pela humanidade 

intrínseca da criança, bem como um desrespeito pela sua natureza de sujeito, e até mesmo um desrespeito pela igual dignidade dessa 
pessoa. Todavia, como defendi no primeiro capítulo, casos como o da criança escrava não devem ser concebidos como casos de não-

identidade, mas antes como casos normais. Mostrar que há um desrespeito pela dignidade humana da criança nesse caso em nada nos 

ajuda, na minha opinião, a mostrar que há tal desrespeito nos casos de não-identidade que expus no primeiro capítulo, no ponto 1.1. 
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para o problema da não-identidade que procure apelar à imoralidade das intenções do 

agente é insatisfatória, pois tal não mostra porque o tipo de ação existente nos casos de 

não-identidade é errada, mas apenas que tal (tipo de) intenção é imoral, sendo que basta 

postular uma intenção distinta para o problema ressurgir.  

Não só isso, como Novais (2017) defende que o mero facto de a conceção de um 

ser humano ser um meio para um fim (e.g., salvar um casamento), tal não significa que 

existe instrumentalização degradante, e defende que neste caso não há uma 

instrumentalização humilhante e violadora da dignidade humana do novo ser. Defende, 

além disso, que “não há instrumentalização do novo ser enquanto tal” (Novais, 2017: 120) 

pois quando nascer “terá, potencialmente, uma natureza e uma vida exactamente iguais 

às de qualquer outro ser humano” (Novais, 2017: 120). Assim, mesmo que exista 

instrumentalização, não será degradante pois nos vários casos de não-identidade há 

sempre uma preocupação com o facto de tais seres humanos viverem vidas globalmente 

positivas, há uma consideração e atenção à vida de tais seres e uma preocupação de que 

tais vidas sejam suficientemente boas. Se pretenderem sustentar uma solução para o 

problema da não-identidade em tais intenções, para além dessa solução ser insatisfatória 

pelos vários motivos já apresentados, teriam ainda de fornecer um critério para distinguir 

entre motivos legítimos e ilegítimos, e explicar com esse critério porque conceber uma 

criança cega porque tal é mais conveniente para o agente ou porque o agente terá uma 

maior identificação com tal criança é ilegítimo, mas conceber uma criança como meio 

para tentar salvar um casamento é legítimo. 

Relativamente ao controlo da identidade e da esfera íntima, também este tipo de 

violação não existe nos casos de não-identidade. Não só não existe ainda esfera íntima 

para violar ou um ‘eu’ que se possa apresentar publicamente, como nos casos de não-

identidade o futuro ser tem o mesmo controlo sobre a sua identidade que os outros futuros 

seres. Mesmo em casos de clonagem, a única coisa que é determinada é a identidade 

biológica, que nenhum de nós controla, e quanto ao facto de o clone não ter uma 

identidade biológica única, o mesmo se passa com os gémeos. Ainda que práticas como 

a clonagem possam ter de ser devidamente reguladas (e possivelmente proibidas) devido 

a consequências contingentes (e.g., se terceiros começarem a ser desrespeitados na sua 

dignidade em consequência de práticas de clonagem, como seria o caso se as crianças que 

não sejam fruto de clonagem começarem a ser tratadas como inferiores ou a serem 

desprezadas pelos seus pais), tal em nada fornece uma solução para o problema da não-
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identidade. 

Por fim, o futuro ser não é desrespeitado na sua capacitação para ser sujeito pois 

nos casos de não-identidade os agentes fazem o melhor que lhes é possível pelo futuro 

ser, não existindo nenhuma alternativa prática disponível na qual tais seres são mais 

capacitados para ser sujeitos ou têm melhores recursos para desenvolver as suas 

capacidades, pois a alternativa para tais seres é a não-existência. 

O outro tipo de desrespeito da dignidade da pessoa humana prende-se com o 

desrespeito da dignidade como igualdade, ou seja, quando a pessoa em questão é tratada 

como sendo inferior, como não tendo a mesma dignidade das demais pessoas. 

Este tipo de desrespeito é expressado em várias situações, nomeadamente quando 

a pessoa em questão é discriminada pela sua natureza particular, pelas escolhas que fez 

no âmbito dos seus direitos constitucionalmente reconhecidos ou ainda quando é 

discriminada com base em critérios arbitrários ou quando o Estado, tendo os meios 

disponíveis, permite que as pessoas continuem a ser vítimas de comportamentos 

violadores da dignidade da pessoa humana (Novais, 2017). 

Também este tipo de violação da dignidade não ocorre nos casos de não-

identidade. A pessoa que nasce em resultado da ação de não-identidade não é 

discriminada em função das suas escolhas nem é tida como incapaz de tomar conta da sua 

vida ou de fazer as suas escolhas, e muito menos é discriminada com base em critérios 

arbitrários. Quando Wilma concebe Pebbles, ou quando a rapariga de 14 anos decide ser 

mãe imediatamente em vez de esperar alguns anos antes de conceber, ou ainda quando os 

decisores políticos optam pela Política Arriscada em vez da política mais segura, não 

estão a discriminar as pessoas futuras nem estão a tratá-las como se estas tivessem menos 

valor ou fossem menos humanas do que quaisquer outras pessoas. Simplesmente 

reconhecem que tais pessoas têm o mesmo valor e os mesmos direitos das outras pessoas, 

e que a ação que escolhem é essencial para que tais pessoas existam e que, em virtude 

deste facto, a sua ação não lhes causa dano nem viola os seus direitos. Se os vários agentes 

nos diversos casos de não-identidade agissem com plena desconsideração pelas pessoas 

futuras, ou se considerassem que a sua ação era danosa ou atentadora dos direitos dessas 

pessoas e optassem por ignorar tais efeitos em prol de outro valor como o ganho pessoal 

ou a utilidade geral, tal seria uma possível base para criticar tais ações. Contudo, em todos 

os casos de não-identidade abordados não é isso que se passa. Em todos estes casos há 

uma preocupação do agente em perceber se a sua ação é danosa ou injusta para com a(s) 
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pessoa(s) futura(s), e só quando percebem que tal não é o caso, mas que a sua ação é 

perfeitamente legítima, agem dessa forma. 

Considero que a teoria de Novais não tem, assim, os mecanismos necessários para 

avançar uma solução satisfatória para o problema da não-identidade, pelo menos na sua 

fase atual.  

Novais (2017) resume as exigências da dignidade como o “respeito da 

humanidade intrínseca, garantia individual das possibilidades de desenvolvimento e de 

prosperidade como sujeito e reconhecimento de igual dignidade a todas as pessoas” (p. 

87). Nos casos de não-identidade não há qualquer violação destas exigências. Não há um 

desrespeito pela humanidade da pessoa nem uma frustração das suas possibilidades de 

desenvolvimento enquanto sujeito, e tal ideia de que a pessoa em questão não é 

desrespeitada pelo agente é reforçada pelo facto de o agente fazer o melhor que lhe é 

possível por aquela pessoa em particular. Mesmo no caso da Política Arriscada, em que 

as futuras pessoas irão sofrer com a radiação que escapa dos barris, tais pessoas têm a 

melhor existência que é possível, uma vez que escolhendo a política alternativa, mais 

segura, teriam nascido outras pessoas em seu lugar. É difícil perceber como a pessoa é 

desrespeitada na sua humanidade intrínseca ou nas suas possibilidades de 

desenvolvimento se o agente age da melhor forma que lhe é possível para com aquela 

pessoa. 

Já no que se refere à dignidade na sua vertente de igualdade, também esta é 

respeitada pelos agentes, pois tratam tais pessoas como igualmente humanas e igualmente 

valiosas, e não como seres inferiores que não têm o direito a ser concebidas. 

Relativamente à dignidade na sua vertente de igualdade, é defensável que esta é muito 

mais frequentemente desrespeitada pelas pessoas que procuram condenar os atos em 

questão nos casos de não-identidade na sua condenação de tais atos do que pelas pessoas 

que agem em tais casos concebendo as pessoas menos ótimas do ponto de vista impessoal. 

Podemos defender, por exemplo, que Kavka (1982), ao considerar que tais pessoas (as 

que são concebidas nos vários casos de não-identidade analisadas) vivem vidas restritas 

e que tal é objetivamente mau, está a considerar que tais pessoas têm menos valor que 

outras uma vez que a sua mera existência é algo moralmente negativo. 

A teoria de Novais tem ainda, a meu ver, uma dificuldade acrescida quando 

aplicada ao problema da não-identidade e tentando mostrar que as ações em causa são 

erradas. Tal dificuldade prende-se com a estratégia negativa adotada por Novais, em que 
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Novais procura determinar situações-tipo nas quais a dignidade é violada, por oposição a 

uma estratégia positiva que procure determinar o que é e em que se baseia a dignidade: 

ainda que esta estratégia possa ser mais promissora no que se refere a estabelecer um 

conteúdo da dignidade humana, tal estratégia é problemática no que se refere a resolver 

o problema da não-identidade através da rejeição da conclusão do argumento (i.e., quando 

se procura mostrar que as ações em causa nos casos de não-identidade são erradas) pois 

o problema da não-identidade surge precisamente de um choque entre o argumento da 

não-identidade – e, nomeadamente, da conclusão deste argumento – e as nossas intuições 

generalizadas sobre tais casos. Deste modo, uma teoria que se sustente e que procure 

desenvolver-se a partir daquilo que é um consenso generalizado relativamente, neste caso, 

à dignidade humana, estará – se condenar as ações nos casos de não-identidade apelando 

a tal entendimento da dignidade humana – a reafirmar as intuições que o argumento da 

não-identidade coloca em causa. Se este método for suplementado com uma teoria ou 

argumentação positiva capaz de sustentar os mesmos resultados, tal pode constituir uma 

solução satisfatória, mas se a solução proposta se basear apenas em tal método negativo, 

estará apenas a reafirmar as intuições que são colocadas em causa pelo argumento da não-

identidade e tal solução será insatisfatória. Ademais, Novais não pode aqui apelar ao facto 

de o princípio da dignidade da pessoa humana enquanto valor jurídico nos ser imposto 

pela sua consagração constitucional (Novais, 2015) como forma de fazer prevalecer as 

consequências normativas de tal princípio pois o problema da não-identidade é 

primeiramente um problema moral; uma solução jurídica pode resolver a questão em 

termos práticos, proibindo ou autorizando as ações em questão (e.g., permitindo ou 

proibindo que Wilma conceba Pebbles), mas tal em nada resolve o problema de fundo, a 

questão moral de saber se tais atos são ou não permissíveis. 

Novais pode apresentar, nos volumes que restam – nomeadamente no terceiro 

volume que será dedicado às ciência da vida –, outras formas de, no seu entender, violar 

a dignidade da pessoa humana. Todavia, no estado atual, considero a sua teoria 

insuficiente para resolver o problema da não-identidade. E não só me parece incapaz de 

resolver o problema como, mais uma vez, me parece reforçar o argumento da não-

identidade, uma vez que exclui possíveis soluções que apelem a um menor valor 

intrínseco das pessoas concebidas nos vários casos. Deste modo, soluções que procurem 

condenar, por exemplo, a ação de Wilma apelando a um maior valor intrínseco de Rocks 

relativamente a Pebbles seriam liminarmente rejeitadas pela teoria de Novais como 
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violadoras da dignidade da pessoa humana por não respeitarem o princípio da igual 

dignidade. Tal não é uma consequência particular ou exclusiva desta teoria, mas é uma 

das consequências desta teoria. 

 

 

3.4. Considerações finais sobre as teorias da dignidade humana 

e a sua aplicação ao Problema da Não-Identidade 

 

No segundo capítulo expus e analisei criticamente três teorias sobre a dignidade 

humana, tendo neste terceiro capítulo aplicado tais teorias ao problema da não-identidade.  

Considero, como defendi ao longo deste último capítulo, que nenhuma das teorias 

resolve o problema da não-identidade e que, mais do que condenar as ações em questão 

nos casos de não-identidade analisados, tais teorias acabam por ajudar, em diferentes 

graus, a robustecer o argumento da não-identidade e, assim, o problema associado, uma 

vez que as várias teorias acabam por excluir algumas das possíveis soluções que têm sido 

avançadas na tentativa de resolver o problema. 

Todavia, é importante não olvidar o facto de que o simples facto de uma teoria 

conseguir condenar as ações nos casos de não-identidade não significa que seja capaz de 

resolver o problema. Tal é importante sobretudo no caso da teoria de Jorge Reis Novais, 

em virtude da mesma ainda não se encontrar completa. Tal teoria pode, no seu 

desenvolvimento posterior, avançar nos princípios ou ideias que permitam ao autor 

condenar os atos em questão nos casos de não-identidade, ou condenar atos semelhantes. 

Porém, tal não basta, pois as próprias teorias tendem a ter problemas em si mesmas, 

independentemente da sua aplicação ao problema da não-identidade. Considero que a 

teoria de Beyleveld e Brownsword (2001) é, das três teorias analisadas, a mais robusta 

teoricamente, mas as teorias de Foster (2011) e Novais (2015; 2017) estão sujeitas a várias 

críticas que têm de ser resolvidas para que uma possível solução avançada por tais teorias 

tenha verdadeiras aspirações a resolver o problema da não-identidade. É esse um dos 

propósitos do segundo capítulo: para além de expor e explicar as teorias, tem como 

propósito mostrar alguns dos problemas inerentes a tais teorias, problemas esses que só 

por si tendem a justificar a rejeição da teoria e, com ela, da sua potencial solução para o 

problema da não-identidade. 

Deste modo, ainda que estivesse errado relativamente à capacidade ou 
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incapacidade das teorias analisadas para resolver o problema da não-identidade, tal não 

bastaria para darmos o problema da não-identidade como resolvido, uma vez que pelo 

menos duas das teorias analisadas – a de Foster e a de Novais – têm problemas 

significativos no seu seio. Já a teoria de Beyleveld e Brownsword (2001) é, a meu ver, 

como referi, a mais sólida das três, mas mesmo que esta teoria não tenha problemas 

significativos no seu seio, não constitui uma ameaça importante para o argumento da não-

identidade uma vez que, a meu ver, os próprios autores entendem que a teoria em questão 

implica o argumento da não-identidade, como defendi acima. 

Tendo tudo isto em conta, reafirmo então que, a meu ver, nenhuma das teorias 

propostas consegue resolver o problema da não-identidade168.  

                                                           
168 Quando afirmo que, a meu ver, nenhuma das teorias consegue resolver o problema da não-identidade, tal significa sobretudo que 
nenhuma é capaz de mostrar que as ações em causa nos casos de não-identidade são erradas e impermissíveis. Todavia, podemos 

resolver o problema da não-identidade seguindo a estratégia de Boonin (2014) e defendendo que a conclusão não é tão implausível 

como parece. Porém, mesmo este tipo de solução não é avançada por nenhuma das teorias nem é uma decorrência natural das mesmas. 
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Conclusão 
 

Na presente dissertação, comecei por explicar em que consistia o problema da 

não-identidade, explicando as razões que o tornam importante, e analisei várias propostas 

que têm sido avançadas para tentar resolver tal problema. Expus e analisei criticamente, 

de seguida, três teorias da dignidade humana, aplicando as mesmas, posteriormente, ao 

problema da não-identidade, procurando perceber se eram capazes de resolver esse 

problema. Como defendi no terceiro capítulo, penso que são incapazes de solucionar tal 

problema de forma satisfatória, seja porque as próprias teorias parecem aceitar algumas, 

ou mesmo todas, as premissas do argumento da não-identidade, seja porque, mesmo que 

possam rejeitar, ou que rejeitem efetivamente, algumas dessas premissas, são incapazes 

de o fazer de forma sustentada, nomeadamente impedindo que as mesmas gerem 

implicações ainda mais implausíveis do que as que são geradas pelo argumento da não-

identidade. 

Todavia, tal não significa que o problema da não-identidade não pode ser 

resolvido através de uma refutação sustentada de uma ou mais das premissas do 

argumento da não-identidade. Há sempre a possibilidade de apresentar novas propostas 

que procurem resolver o problema da não-identidade, e tal é algo importante e que 

continua a ser levado a cabo na literatura sobre o problema. A presente dissertação apenas 

analisa a capacidade de três teorias da dignidade humana de responderem ao problema da 

não-identidade. Todavia, é importante prosseguir esse projeto, aplicando outras teorias da 

dignidade humana ao problema para perceber quais os resultados obtidos. Se 

continuarmos sem conseguir resolver o problema da não-identidade de forma satisfatória, 

tal será um indicador de que devemos ponderar seriamente, enquanto sociedade, uma 

solução do tipo proposto por Boonin (2014), que defende que permissibilidade das ações 

em causa nos casos de não-identidade não é tão implausível como tende a ser entendido 

de forma intuitiva. E se aceitarmos este tipo de solução, tal implicará a revisão de várias 

das posições morais que atualmente encontram expressão significativa em várias 

sociedades (e pode também implicar uma revisão de vários documentos legais que 

proíbem atos que são abrangidos pelo argumento da não-identidade e cuja proibição tem 

por base, muitas vezes, argumentos que chocam frontalmente com o argumento da não-

identidade). Ainda que a aceitação do argumento da não-identidade no formato aqui 

analisado não tenha de implicar a aceitação das práticas que são afetadas por esse 
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argumento – uma vez que podem existir outros argumentos a favor da proibição de tais 

práticas que vão para além da forma como as pessoas concebidas em resultado dessas 

ações são afetadas –, a aceitação do argumento da não-identidade implicará a rejeição de 

vários argumentos que têm sido usados no debate sobre tais práticas. 

Também a discussão sobre a dignidade permanece aberta e com importância 

acrescida: há muitas teorias sobre a dignidade humana para além das três que aqui 

analisei, e a análise crítica de tais teorias continua a ser fundamental, quer para procurar 

determinar uma sustentação teórica estável para o conceito de dignidade humana, 

formulando conceções de dignidade humana cada vez mais robustas e potencialmente 

consensuais, quer para conceber conceções de dignidade mais capazes de responder aos 

vários problemas morais atuais, entre os quais figura o problema da não-identidade. 

 Assim, a presente dissertação retira conclusões limitadas – que as três teorias da 

dignidade humana analisadas são incapazes de resolver o problema da não-identidade –, 

mas deixa várias linhas abertas para investigação futura, como sejam: analisar a 

capacidade da dignidade humana considerada no seu caráter mais geral, e 

independentemente das teorias particulares, para resolver o problema da não-identidade; 

analisar a fundamentação baseada na dignidade humana para a proibição de várias 

práticas como a clonagem e a criação de quimeras, procurando compreender se tais 

argumentos são compatíveis com o argumento da não-identidade ou se, pelo contrário, 

são invalidados por este; ou ainda, se aceitarmos o argumento da não-identidade, 

incorporar nas conceções de dignidade mais discutidas e aceites, nomeadamente nas 

conceções tidas em considerações quando são elaborados documentos legais, as 

implicações extraídas do argumento da não-identidade. O debate académico deve, num 

futuro próximo, prosseguir tais linhas de investigação, por forma quer a evitar uma 

desvalorização de argumentos sólidos em face de meras intuições, quer a evitar que 

noções historicamente relevantes como a dignidade humana – um conceito que se 

encontra expresso em vários documentos nacionais e internacionais relevantes – 

permaneçam desatualizadas e incompatíveis com argumentos sólidos, podendo tal 

redundar na desconsideração do conceito de dignidade humana.  
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