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RESUMO: A eutanásia significa a boa morte e tem, de forma simplista, o foco de 
proporcionar uma morte sem sofrimento para as pessoas acometidas de uma doença incurável. 
Desde o seu surgimento, a eutanásia é um tema que divide opiniões e está longe de ser um tema 
pacífico na sociedade. O presente artigo pretende explicar, a partir do liberalismo igualitário do 
filósofo e jurista Ronald Dworkin, como a defesa da dignidade da pessoa humana constitui um 
forte argumento favorável à eutanásia. Contudo, para se chegar à dignidade da pessoa humana, 
propriamente dita, é necessário discorrer sobre alguns temas que a circundam e auxiliam na sua 
compreensão, como os tipos de valores e a sacralidade da vida humana, interesses 
fundamentais, experienciais e críticos, autonomia e competência. Por fim, é feita a apresentação 
da concepção da dignidade da pessoa humana de Dworkin e a forma como essa concepção torna 
resolúvel o conflito entre o direito à vida e o direito à liberdade de escolha. 

 
Palavras-chave: Eutanásia. Autonomia. Dignidade da Pessoa Humana. Dworkin. 

 
ABSTRACT: Euthanasia means a good death and has, in a simplistic way, the focus of 

providing a death without suffering for people stricken from an incurable disease. Since its 

inception, euthanasia has been a topic that divides opinions and is far from being a peaceful 

topic in society. This article intends to explain, based on the egalitarian liberalism of the 

philosopher and jurist Ronald Dworkin, how the defense of the dignity of the human person 

constitutes a strong argument in favor of euthanasia. However, to reach the dignity of the 

human person itself, it is necessary to talk about some themes that surround and help in its 

understanding, such as the types of values and the sacredness of human life, fundamental, 

experiential and critical interests, autonomy and competence. Lastly, Dworkin's conception of 

the dignity of the human person is presented and the way how this conception makes resolvable 

the conflict between the right to life and the right to freedom of choice. 

 
Keywords: Euthanasia. Autonomy. Human Dignity. Dworkin. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A morte é a última parte da vida, ela encerra a nossa existência, de forma que passamos 

a existir apenas nas memórias daqueles que nos conheceram. Mesmo sendo natural e tendo uma 
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relação intrinsecamente ligada com a vida, há muito debate sobre o direito de morrer com 

dignidade. 

Sendo a morte parte da própria vida, sempre há muitas preocupações sobre como ela 

ocorre. É comum as pessoas manifestarem o desejo de morrer sem qualquer sofrimento ou 

durante o sono. Contudo, esse tipo de morte é um privilégio e os momentos finais de qualquer 

pessoa podem ser repletos de dor, angústia e sofrimentos em suas mais variadas formas. 

É possível, ainda, em razão de doença ou algum acontecimento, a pessoa não venha a 

falecer, mas ser condenada a passar o resto de sua vida em estado vegetativo, totalmente 

dependente de atenção e cuidados de outras pessoas. Pode acontecer de a pessoa se tornar 

incompetente, incapaz de exercer sua autonomia ou manifestar suas vontades. Ou, ainda, a 

pessoa se tornar incapaz de realizar qualquer atividade, qualquer função, que considere vital 

para sua existência. 

Em razão disso, surgiu a chamada eutanásia. O termo eutanásia vem da junção das 

palavras gregas eu e thanatos, significando “boa morte”. O termo traduz a intenção de 

proporcionar uma morte apropriada à pessoa com uma doença ou condição incurável que lhe 

cause demasiado sofrimento físico e/ou psicológico. 

Por se tratar de uma ação na intenção de provocar a morte de outra pessoa, essa prática 

gera muitos debates, havendo posicionamentos contrários e favoráveis, contudo, o tema ainda 

não foi amadurecido o suficiente para haver um posicionamento unânime. 

Dworkin traz em sua doutrina a proposta de se alternar o enfoque do debate, ao invés de 

centralizar a discussão nos direitos individuais, ele propõe que a discussão seja centrada na 

dignidade da pessoa humana, que se relaciona com ambos posicionamentos e tem a capacidade 

de tornar possível a resolução desse embate. 

Entre tantos argumentos, contrários ou favoráveis, questiona-se a relevância da 

dignidade da pessoa humana na tomada de decisões. Como a dignidade da pessoa humana serve 

de base favorável à eutanásia? 

O presente trabalho pretende analisar como é possível encontrar na definição de 

dignidade de Ronald Dworkin um argumento que sustente, de forma convincente, a eutanásia. 

Para tanto, será feita a análise do valor e da sacralidade da vida, dos tipos interesses que a 

pessoas têm, alguns aspectos da autonomia e da competência. 

Esse trabalho é importante para proporcionar uma reformulação na forma de 

compreender os aspectos favoráveis ou contrários à eutanásia. Enquanto a discussão for 

centrada nas liberdades individuais, não será possível evoluir a discussão de forma apropriada. 

Explicitar o motivo pelo qual o enfoque da discussão deve ser a dignidade da pessoa humana é 
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capaz de proporcionar uma discussão organizada sobre a eutanásia, sendo vital para poder 

compreender com clareza o que realmente importa quando se trata da eutanásia. É uma forma 

de incentivar que as pessoas reflitam sobre sua própria dignidade e sobre a forma como desejam 

ser tratadas. 

O presente artigo foi elaborado majoritariamente com base na doutrina do filósofo e 

jurista Ronald Dworkin, e em sua concepção de dignidade da pessoa humana enquanto aspecto 

favorável à eutanásia. Contudo, também foram realizadas pesquisas em trabalhos de outros 

pesquisadores do assunto a fim de proporcionar uma melhor explicação sobre determinados 

aspectos. 

O presente artigo ficou estruturado em três partes. A primeira parte tem por objetivo 

analisar o valor da vida, porque lhe foi conferida a característica de sagrada e uma abordagem 

dos outros valores que a vida possui além do seu valor inerente. A segunda parte se preocupa 

em tratar a autonomia e os interesses fundamentais. A discussão sobre a autonomia ainda exige 

que seja feita uma abordagem sobre a competência das pessoas e como isso se interliga com os 

interesses críticos e experiências da pessoa. Por fim, a terceira e última parte, limita-se a 

explicar o porquê a dignidade da pessoa humana confere um argumento legítimo em favor da 

eutanásia e porque deve ser ela o foco da discussão entre os grupos pró-vida e pró escolha. 

 
1 O VALOR DA VIDA 

 
 

A discussão sobre a eutanásia tem ocorrido há um longo tempo e mesmo assim não 

deixa de gerar polêmica e controvérsias. Para tentar decidir essa questão, é preciso compreender 

o que está por trás da opinião de cada pessoa e como ela é foi formada, ainda que 

inconscientemente. 

Sandra Campi (2004, p. 22) esclarece que quando se trata da eutanásia os grupos 

dividem-se em pró-vida e pró escolha. Essa discussão, além do ser ou não a favor da eutanásia, 

toca em um assunto mais delicado e profundo: o valor da vida humana. Ao invés de centralizar 

as discussões nos direitos individuais, as discussões deveriam abordar o valor da vida, para que 

ambos lados debatessem a partir de um mesmo aspecto, uma vez que todos concordam que a 

vida é, de alguma forma. 

Se considerar-se que o valor de algo se encontra exclusivamente em sua utilidade, 

automaticamente aceita-se que não é possível que algo seja valioso por si mesmo, que seja 

valioso mesmo que não sirva a nenhum propósito. Contudo, com uma análise mais detalhada, 
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é possível reconhecer que existem coisas que são valiosas independente do seu propósito, mas 

tão somente por existirem, como Dworkin (2009, p. 97) esclarece: 

 
Mas a ideia de que alguns fatos ou objetos são valiosos em si e por si próprios – que 
os reverenciamos não porque atendem aos nossos desejos ou interesses, mas pelo que 
são intrinsecamente – é também uma parte conhecida de nossa experiência. Muito do 
que pensamos sobre o conhecimento, a experiência, a arte e a natureza, por exemplo, 
pressupõe que, de diferentes maneiras, tais coisas sejam valiosas em si mesmas, e não 
apenas por sua utilidade ou pelo prazer ou satisfação que nos trazem. 

 

Com esse esclarecimento, é possível, então, compreender que a vida humana é valiosa em si 

própria, que o seu valor surge com o surgimento da própria vida e, que por seu valor ser intrínseco, 

independe de sua utilidade ou do prazer que pode ofertar. 

Cumpre destaca que justamente o valor intrínseco da vida forma uma base de apoio para 

os argumentos contrários à eutanásia. Joseane Cauduro (2007, p. 72), seguindo essa linha, 

explica que “o enfermo deveria suportar seu sofrimento, ou receber a assistência devida caso 

se torne inconsciente, até que a vida chegue ao seu fim natural”. 

 
1.1 SACRALIDADE DA VIDA 

 
 

Contudo, essa explicação acerca do valor intrínseco da vida apenas circunda uma 

questão mais profunda. O valor intrínseco se subdivide em incremental e sagrado. A vida não 

tem um valor incremental, ou seja, ela não se torna mais valiosa a medida que existam mais 

vidas no mundo. Ela tem um valor que Dworkin (2009, p. 97) chama de sagrado ou inviolável. 

Cumpre elucidar que a característica sagrada apresentada por Dworkin, não tem, 

necessariamente, relação com alguma religião. Edna Raquel Hogemann (2009, p. 07), em seu 

artigo sobre o valor intrínseco da vida humana, traz a seguinte explicação: 
 
 

Essa ideia do sagrado, segundo o autor, embora bem conhecida é geralmente mal- 
entendida, pois via de regra o termo sagrado carrega em si uma conotação teísta. Esse 
entendimento é incorreto, pois além da forma convencionalmente religiosa, o termo 
sagrado pode ser interpretado de forma secular. Portanto, dizer que a vida humana tem 
um valor sagrado, não significa, necessariamente, que tal ideia guarde relação direta 
com a ideia de criação divina. A ideia da sacralidade da vida humana pode resultar da 
valoração do processo evolutivo que originou a espécie, assegurando-lhe um caráter 
inviolável. 

 
No entanto, impende destacar que, conforme explicado por Francisco Seraphico Ferraz 

da Nobrega Filho (2010, p. 20), “dentro da tradição ocidental, assinalada pelo cristianismo, o 

valor supremo da vida foi transformado em mandamento, em princípio, ilimitado”. Ou seja, 
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muitos que se posicionam de forma contrária à eutanásia se agarram a essa concepção religiosa 

do valor sagrado da vida. 

Mas de onde deriva esse valor sagrado ou inviolável? Esse valor pode surgir de duas 

maneiras. A primeira é o valor sagrado por associação ou designação, quando algo é associado 

a alguma outra coisa que lhe torna valioso. Dworkin (2009, p. 103) cita como exemplo os gatos 

que, antigamente, eram associados a uma deusa egípcia e por isso eram considerados sagrados. 

E a segunda forma é o valor que decorre da forma como algo veio a existir, o valor 

atrelado à sua concepção. Algo tão valioso que seria considerado uma desonra caso deixasse de 

existir pela ação humana. Deste último, Dworkin (2009, p. 105) cita como exemplo a arte e 

espécies de animais: 
 
 

O que achamos importante não é que exista algum número particular de espécies, mas 
que uma espécie existente não seja extinta por nós. Consideramos um tipo de vergonha 
cósmica o fato de uma espécie criada pela natureza deixar de existir por obra de ações 
humanas. Coloco a questão nesses termos – dizendo que não se deve destruir o que a 
natureza criou – para enfatizar a semelhança que afirmo existir entre nossa reverência 
para com a arte e nossa preocupação com a sobrevivência das espécies. Tanto a arte 
quanto as espécies são exemplos de coisas invioláveis para nós não por associação, 
mas em virtude de sua história, do modo como vieram a existir. 

 

De um lado os religiosos defendem a proteção da vida humana pois acreditam que 

qualquer atentado a ela seria um atentado à figura divina e, de outro lado, aqueles que seguem 

a linha evolutiva defendem que a vida deve ser protegida em função de todo o investimento 

natural, da própria linha evolutiva que culminou na existência de determinada pessoa 

(HOGEMANN, 2009, p. 07). 

Dessa maneira, considerando a forma como surgiu a vida humana – seja pela linha 

criacionista, seja pela linha evolutiva – resta estabelecido que a vida tem um valor intrínseco e 

inviolável e, portanto, fazer com que uma vida tenha seu fim antecipadamente é, nas palavras 

de Dworkin (2009, p. 113), “intrinsecamente condenável – em termos objetivos, uma ignomínia 

–, da mesma maneira que o seria a destruição da grande arte ou a perda de conhecimentos 

importantes”. 

Posto isso, deve-se, então, analisar quais outras formas de valor a vida humana detém, 

para que seja possível compreender, adiante, as motivações por trás das argumentações acerca 

do tema. 

 
1.2 O VALOR INSTRUMENTAL E SUBJETIVO 
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Quando algo é valioso instrumentalmente, tem-se que seu valor consiste na sua eficácia 

em colaborar para que algo ou um objetivo seja alcançado pela pessoa que o detém, Dworkin 

(2009, p. 99) nos dá por exemplo a figura do dinheiro e do remédio. O dinheiro tem valor porque 

permite que o seu possuidor compre algo que deseja, o remédio, por sua vez, tem valor por 

aquilo que faz, promover a cura de uma determinada mazela. 

Campi (2009, p. 25), explica que: 
 

algo tem valor instrumental quando se presta a ajudar as pessoas a obter alguma coisa 
que desejam ou necessitam. Em sua relação com o meio, o homem atribui valor 
(positivo ou negativo) às coisas, conforme seu interesse nessas propriedades. O valor 
instrumental de algo depende de sua utilidade 

 
No entanto, quando algo é valioso apenas por aqueles que a deseja, tem-se que ela é 

subjetivamente valiosa. Caminhar enquanto se ouve música, poder se deitar após o almoço ou 

acampar, são exemplos de coisas que são valiosas apenas por aqueles que sentem prazer nelas, 

uma pessoa que não gosta do contato com a natureza não vai considerar o acampar uma 

atividade valiosa, pelo contrário, a considerará totalmente dispensável. 

Dworkin utiliza essas duas formas de valores, valor instrumental e valor subjetivo, para 

definir o valor intrínseco. Ele explica que “uma coisa é intrinsecamente valiosa […] se o seu 

valor for independente daquilo que as pessoas apreciam, desejam ou necessitam, ou do que é 

bom para elas” (DWORKIN, 2009, p. 99) 

Campi (2009, p. 25) define como o valor intrínseco como uma “qualidade que as cosas 

possuem por si e em si mesmas” e afirma, ainda, que quando algo possui “valor intrínseco deve 

ser admirado ou protegido por si mesmo” 

Tendo sido feita essa breve distinção, Dworkin (2009, p. 101) nos traz a questão sobre 

de quais formas a vida é valiosa e nos responde que a vida é valiosa das três maneiras 

(instrumentalmente, subjetivamente e intrinsecamente), e, já tendo explicado o seu valor 

intrínseco e sagrado, explica o seu valor instrumental e subjetivo: 

 
É valiosa nos três sentidos, acreditamos quase todos. Tratamos o valor da vida de uma 
pessoa como instrumental quando a avaliamos em termos do quanto o fato de ela estar 
viva serve aos interesses dos outros: do quanto aquilo que ela produz torna melhor a 
vida das outras pessoas, por exemplo. […] Tratamos a vida de uma pessoa como 
subjetivamente valiosa quando avaliamos seu valor para ela própria, isto é, em termos 
de quanto ela quer estar viva, ou de quanto o fato de estar viva é bom para ela. 

 

Posto isso, é seguro afirmar, de acordo com Dworkin, que a vida pode ser valiosa de diversas 

maneiras. Ela é valiosa pela contribuição que traz ao mundo, pela satisfação que ela agrega à vida de 
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outras pessoas, é valiosa para a própria pessoa que a vive e, ainda que ela não seja valiosa dessas duas 

maneiras, ela continua valiosa apenas por existir. 

 

2 AUTONOMIA E INTERESSES FUNDAMENTAIS 
 
 

Após restar definido o valor da vida humana, é necessário realizar a abordagem de dois 

outros temas que permeiam o debate sobre a eutanásia: os interesses fundamentais e a 

autonomia da pessoa. 

Dworkin (2009, p. 123), afirma que: 
 
 

Uma vez iniciada uma vida humana, ter-se-á também deflagrado um processo, e 
interrompê-lo equivale a frustrar um a aventura que já se pôs em marcha. Portanto, a 
ideia de que deploramos a frustração da vida, e não a sua mera ausência, parece 
ajustar-se bem a nossas convicções gerais sobre a vida, a morte e a tragédia. 

 

E desenha um roteiro sobre o curso natural da vida humana, sobre como seria a referida 

aventura caso prosseguisse até o fim sem qualquer tipo de interrupção (DWORKIN, 2009, p. 

124): 

 
[...] começa com a concepção, caminha para o nascimento e a infância, culmina em 
uma maturidade ativa e bem-sucedida na qual se concretizam o investimento 
biológico natural e o investimento humano pessoal, terminando com a morte natural 
depois de um espaço de tempo normal. 

 

Quando ocorre algo que interrompe essa aventura que já se pôs em marcha, frustra-se a 

vida. Dworkin (2009, p. 124) relata que essa frustração pode ocorrer pelo fim antecipado da 

vida ou por outras formas como “deficiências físicas ou mentais, pela pobreza, por projetos 

malfeitos, por erros irrecuperáveis, por uma educação insuficiente, pela simples falta de sorte”. 

Quando se coloca em questão a tragédia da frustração da vida humana, é possível 

averiguar que essa frustração pode ocorrer em diferentes níveis, uns mais graves que outros, 

como disse Dworkin (2009, p. 117), “existem graus de iniquidade na perda de uma vida 

humana”. Mas como é feita essa aferição? 

Para se calcular esse desperdício da vida é necessário considerar a sua duração, sua 

qualidade e o seu significado para os demais (DWORKIN, 2009, p. 119). Será que uma morte 

antes do tempo é uma frustração pior do que qualquer outra forma? 

É necessário entender que a vida humana é destinatária de dois tipos de investimento, o 

investimento natural, que engloba sua criação e desenvolvimento biológico (que incorpora o 
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seu valor sagrado), e o investimento humano, aquilo que faz com que essa vida seja dotada de 

qualidade. 

Dworkin (2009, p. 126) defende que uma vida normal e bem-sucedida é o resultado da 

união desses dois investimentos, o investimento natural e o investimento humano, e destaca que 

o que gera a discussão é a necessidade de estabelecer qual desses investimentos tem mais peso: 

 
Se alguém acredita que o investimento natural em uma vida humana é algo de 
importância transcendental, que em si mesmo o dom da vida é infinitamente mais 
significativo do que qualquer coisa que a pessoa de cuja vida se trata possa fazer por 
si mesma, por mais importante que tal coisa possa ser, acreditará também que uma 
morte deliberada e prematura é a maior frustração de vida possível, por mais limitada, 
medíocre ou malsucedida que viesse a ser a continuação de tal vida. Por outro lado, 
se alguém atribui uma importância relativa muito maior à contribuição humana ao 
valor criativo da vida, considerará a frustração dessa contribuição como um mal muito 
maior, razão pela qual encontrará mais sentido na decisão de que a vida deve terminar 
antes que um novo e significativo investimento humano se veja condenado à 
frustração. 

 

Após o esclarecimento sobre a frustração da vida humana e a noção de investimentos, 

natural e humana, é compreensível que a relevância de tais investimentos varie de pessoa para 

pessoa, sendo de cunho pessoal a definição de qual investimento tem maior relevância. 

Constantemente, pessoas em pleno domínio de suas faculdades mentais, desejam que 

lhes sejam concedido o direito de morrer. Algumas querem morrer por serem vítimas de 

intensos sofrimentos físicos e outras porque repudiam a expectativa da vida que lhes restam a 

ponto de preferirem a morte. E há, ainda, a situação daqueles que estão em estado vegetativo e 

os parentes desejam que seja autorizado colocar um fim à sua existência (DWORKIN, 2009, p. 

251). 

Para tratar sobre a viabilidade da eutanásia nesses casos, é prudente analisar dois 

aspectos sobre a vida que se almeja interromper: a autonomia da pessoa e seus interesses 

fundamentais. 

 
2.1 AUTONOMIA 

 
 

A autonomia de uma pessoa refere-se ao direito de decidir sobre sua própria vida da 

maneira que julgar adequada, independente de fazer escolhas boas ou ruins, que atenda ou não 

aos seus próprios interesses. 

Cauduro (2007, p. 64), afirma que “respeitar a autonomia é valorizar a consideração 

sobre as opiniões e escolhas do doente, evitando desta forma, a obstrução de suas ações, a 

menos que elas sejam prejudiciais para outras pessoas”. 
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Por sua vez, da Nóbrega Filho (2010, p. 76), afirma que a autonomia pode ser definida 

“como a total liberdade dos indivíduos de tomarem, por si, decisões importantes para a 

definição de sua vida, até mesmo resolver sobre o seu próprio destino, independentemente da 

coerência da deliberação”. 

Fazendo um paralelo com a bioética, da Nóbrega Filho (2010, p. 77), afirma que a 

autonomia se caracteriza “como a liberdade conferida ao indivíduo de decidir, de forma 

consciente, sobre o melhor procedimento a ser adotado, após ser informado de todas as 

possíveis hipóteses de tratamento e dos riscos advindos, valorizando suas opiniões e escolhas”. 

Quando se trata sobre a eutanásia, as pessoas, quando precisam decidir sobre a morte, 

sua ou de outrem, se encaixam em três estados: a pessoa consciente e competente, a pessoa 

inconsciente e a pessoa consciente mas incompetente (DWORKIN, 2009, p. 257). 

Quando a pessoa está consciente e competente, sua autonomia está intacta, não havendo 

o que se questionar sobre suas decisões sobre sua própria morte. No entanto, quando se trata de 

pessoas inconscientes ou conscientes porém incompetentes, a discussão acerca de sua 

autonomia se torna delicada e devem ser feitas algumas ponderações. 

Uma pessoa inconsciente não tem a capacidade de explicitar seus desejos e opiniões, 

uma vez que, estando ela inconsciente, é incapaz de exercer a sua autonomia. Como, então, 

seria possível respeitar a autonomia de referida pessoa? Dworkin (2009, p. 269) responde essa 

questão afirmando que sua autonomia seria protegida “se nos perguntarmos qual teria sido a 

decisão de tal pessoa em condições apropriadas, antes de tornar-se incompetente”. 

Se a pessoa em questão deixou registrado de alguma forma seus desejos, um testamento 

de vida, por exemplo, fica mais fácil de descobrir qual teria sido sua decisão, até porque ela 

estaria registrada. 

Mas e quando não é o caso? Quando a pessoa não registrou suas vontades ou nunca as 

expressou para seus entes queridos próximos, é preciso analisar de acordo com a personalidade 

da pessoa, de acordo com aquilo que era importante para ela, seus valores, suas crenças, o valor 

que a vida lhe tinha. Alguns podem desejar serem mantidos vivos a qualquer custo até que a 

morte os alcance, enquanto outros podem repudiar essa ideia e preferir que lhes permitam 

morrer do que permanecer num estado de sobrevida, em estado vegetativo e necessitando de 

terceiros para que lhes dispensassem os cuidados necessários. 

Já quando se trata de pessoa consciente porém incompetente, a situação necessita de 

outra análise. Dworkin (2009, p. 271) relata que, nas situações em que uma pessoa competente 

passou a  apresentar  um quadro de demência  grave, “estão em jogo duas autonomias: a 
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autonomia do paciente demente e a autonomia da pessoa que se tornou demente”, o que torna 

o processo de decisão mais intrincado. 

Nessas situações, os interesses fundamentais da pessoa devem ser escrutinados e 

analisados de forma a tomar a melhor decisão possível. 

Ao tratar da autonomia, é necessário fazer uma série de questionamentos sobre que 

direitos tem uma pessoa mentalmente incapaz. Dworkin (2009, p. 311) apresenta a seguinte 

reflexão: 

 
Para ter algum direito, é fundamental que alguém tenha um nível mínimo de 
competência mental? Os mentalmente incapacitados têm os mesmos direitos das 
pessoas normalmente competentes, ou seus direitos são alterados, reduzidos ou 
ampliados de alguma forma, em virtude de sua doença? Por exemplo, terão tais 
pessoas os mesmos direitos à autonomia, à assistência, à dignidade e a um nível 
mínimo de recursos – direitos dos quais desfrutam os doentes cuja competência 
mental não foi afetada? 

 

Para que possa ser possível responder essa pergunta, é necessário entender o objetivo 

da autonomia. Para entender esse objetivo, Dworkin estabelece duas formas de compreensão 

da autonomia. A primeira é o critério comprobatório, que significa que as decisões tomadas por 

qualquer pessoa devem ser respeitadas. Contudo, esse critério não seria viável para os 

incapazes, como ele explica (DWORKIN, 2009, p. 317): 

 
[...] se aceitássemos esse critério comprobatório de autonomia, não estenderíamos o 
direito à autonomia às decisões tomadas pelos que sofrem demência grave, os quais, 
tendo perdido completamente a capacidade de avaliar e raciocinar, talvez não 
conheçam seus interesses fundamentais tão bem quanto o conheceriam os médicos. 
Em alguns casos, presumir que os demenciados conhecem melhor seus interesses seria 
uma incoerência: por exemplo, como frequentemente acontece, quando seus desejos 
e decisões mudam radicalmente à medida que se alternam os momentos de lucidez e 
inconsciência. 

 

Portanto, esse critério defende que a pessoa possa decidir algo que não esteja entre seus 

interesses. Ora, se a pessoa não tem capacidade de decisão e raciocínio não é possível que ela 

possa definir o que é de seu interesse e o que lhe proporcionaria um bem-estar. 

Diante dessa explicação, tem-se que tal critério é falho e não abarca todas as 

possibilidades. Então vem o segundo critério, o critério da integridade. Dworkin (2009, p. 319) 

explica que: 

 
A concepção de autonomia centrada na integridade não pressupõe que as pessoas 
competentes tenham valores coerentes, ou que sempre façam as melhores escolhas, 
ou que sempre levem vidas estruturadas e reflexivas. Reconhece que as pessoas 
frequentemente fazem escolhas que refletem fraqueza, indecisão, capricho ou simples 
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irracionalidade [...]. Qualquer teoria plausível da autonomia centrada na integridade 
deve fazer uma distinção entre o objetivo geral ou o valor da autonomia, por um lado, 
e suas consequências para uma determinada pessoa em uma situação específica, por 
outro. A autonomia estimula e protege a capacidade geral das pessoas de conduzir 
suas vidas de acordo com uma percepção individual do seu próprio caráter, uma 
percepção do que é importante para elas. 

 

Segundo essa linha, a autonomia de um paciente incapaz será determinada através da 

forma como conduziu sua vida. Por exemplo, é seguro afirmar que feriria a autonomia do 

paciente incapaz, em sendo ele testemunha de jeová, realizar a transfusão de sangue mesmo que 

ele peça para que tal não seja feito. Feriria sua autonomia porque o seu desejo imediato – que 

não se proceda à transfusão de sangue – está de acordo com a forma como conduziu sua vida 

enquanto era mentalmente capaz – professando a fé das testemunhas de jeová. 

Contudo, se o paciente começa a expressar desejos e decisões incoerente e de forma 

caótica, demonstra não ter mais discernimento sobre ele mesmo. Conforme Dworkin (2009, p. 

320) especifica: 

Contudo, se suas escolhas e exigências, a despeito da firmeza com que sejam 
expressas, se contradizem entre si de modo sistemático ou aleatório, evidenciando 
uma percepção de si mesmo que não tem mais coerência alguma, bem como uma falta 
de objetivos discerníeis, mesmo que a curto prazo, poderemos então presumir que tal 
paciente já perdeu a capacidade que a autonomia tem a finalidade de proteger. Não 
tem mais o direito de ver respeitadas suas escolhas relativas a um acompanhante (ou 
ao uso de seus bens, ao tratamento médico ou à permanência em sua casa). Tem ainda 
o direito à beneficência – o direito a que as decisões sobre tais assuntos sejam tomadas 
tendo em vista seus interesses fundamentais – e, suas preferências podem, por 
diferentes razões, ser importantes para se decidirem quais são seus interesses 
fundamentais. Mas ao contrário do que acontece com as pessoas competentes, perdeu 
o direito de tomar decisões que contrariem esses interesses. 

 

Ou seja, nenhuma das formas de compreensão da autonomia, a comprobatória e a com 

base na integridade, concedem aos pacientes em estágio avançado de demência qualquer tipo 

de autonomia. 

Feita essa análise e ficando estabelecido que o paciente gravemente demenciado não 

tem direito à autonomia, resta a discussão sobre a sua autonomia antes de ter se tornado 

demente, aquelas situações em que a pessoa expressou o seu desejo sobre as providências que 

deveriam ser acatadas caso/quando viesse a ser acometida pela demência. 

Seguindo a concepção comprobatória de autonomia, Dworkin (2009, p. 322) explica 

que “as pessoas não são os melhores juízes daquilo que seus melhores interesses poderiam ser 

em circunstâncias com as quais nunca depararam e nas quais suas preferências e seus desejos 

podem ter passado por uma drástica transformação. ” 

Já pela concepção baseada na integridade, Dworkin (2009, p. 323) dita que devemos 

respeitar as decisões antecipadas tomadas pelos pacientes e esclarece que: 
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Uma pessoa competente, que assina um testamente estipulando o tratamento que 
pretende receber em caso de demência, está emitindo exatamente o tipo de juízo que, 
do ponto de vista da integridade, a autonomia mais respeita: um juízo sobre a forma 
geral do tipo de vida que pretende ter levado. 

 

No entanto, essa conclusão é questionável justamente porque as decisões antecipadas 

podem não atender os interesses fundamentais da pessoa que veio a se tornar demenciada, 

gerando um conflito entre sua autonomia anterior e seus interesses fundamentais mais atuais. 

Dworkin (2009, p. 323) apresenta como argumento de oposição à concepção baseada na 

integridade a afirmação de que “o direito de uma pessoa à autonomia é apenas o direito a que suas 

decisões atuais sejam respeitadas, e não as decisões anteriores que desde então ela desautorizou”. Ou 

seja, que a autonomia deve ser respeitada, considerando as decisões mais recentes do paciente. 

Dworkin (2009, p. 325) esclarece que a autonomia baseada na integridade se funda na 

autonomia precedente, ou seja, que a autonomia da pessoa que se tornou demenciada, seja 

respeitada. Isso significa respeitar as decisões antecipadas tomadas por essa pessoa antes de seu 

estado de demência, ainda que contrarie seus interesses atuais. 

Essa noção é conflituosa pois, faz questionar se seria razoável realizar a eutanásia em 

uma pessoa demenciada, cujos interesses e necessidades atuais estão atendidos e leva uma vida 

plena e feliz, sem qualquer tipo de sofrimento, só porque, quando ainda consciente, assim ela 

deixou determinado. 

Dworkin (2009, p. 326) apresenta a seguinte reflexão: 
 
 

Deveríamos, de fato, negar a uma pessoa como ela os cuidados médicos de rotina, 
necessários para mantê-la viva? Seria concebível que a matássemos? Poderíamos 
considerar moralmente imperdoável não tentar salvar a vida de alguém que claramente 
aprecia sua vida, por mais avançado que seja seu estado de demência, e poderia 
parecer-nos que a questão de pôr fim à sua vida está além da imaginação. Poderíamos 
odiar viver em uma comunidade cujas autoridades pudessem tomar ou autorizar 
decisões desse tipo. Poderíamos ter outros bons motivos para tratar Margo como ela 
agora deseja ser tratada, e não como, em meu caso imaginário, ela alguma vez tenha 
pedido. Ainda assim, porém, isso viola sua autonomia em vez de respeitá-la. 

 
Porém, essa autonomia precedente não deve ser sempre imutável. É possível que as pessoas, 

com o tempo, mudem sua forma de pensar e seus desejos. E, nessa situação é necessário ponderar entre 

a autonomia atual e a autonomia precedente. 

Nesses casos, deve-se analisar a forma como a pessoa levava sua vida antes da 

enfermidade e, ao fazer esse retrocesso, procurar diretrizes nos valores que eram importantes 

para essa pessoa. 

Campi (2009, p. 58) apresenta a seguinte explicação: 
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Também uma pessoa pode, movida pelo medo da enfermidade, decidir previamente 
pela não manutenção do tratamento por achar que será infeliz quando atingir a 
demência e, no entanto, tornar-se uma pessoa feliz, como parece ocorrer com 
portadores do Mal de Alzheimer. Estes, em determinada fase da enfermidade, quando 
apesar de alienados da realidade que os cerca, incapazes de reconhecer pessoas que 
sempre lhes foram próximas, parecem felizes em seu mundo particular. Dessa forma, 
parece que, em alguns casos, deveria ser avaliada a situação na qual o paciente mudou 
sua vontade, se este estava em condições de raciocinar sobre a questão, se refletiu, se 
não foi pressionado, ou seja, se foi uma atitude autônoma. Em caso positivo, o respeito 
a seu direito à autonomia deve prevalecer; em caso negativo, deve-se considerar o 
primeiro desejo manifestado. 

 

Posto isso, pode-se concluir que a autonomia precedente da pessoa que se tornou 

demenciada deve prevalecer até que haja uma manifestação de alteração de vontade, devendo 

essa nova manifestação de autonomia ser filtrada a fim de analisar eventual mácula na tomada 

de decisão ou se é uma mudança de vontade genuína e autônoma. 

 
2.2 INTERESSES FUNDAMENTAIS 

 
 

A eutanásia significa boa morte e está atrelada à ideia de morrer com dignidade. É uma 

forma de, no momento final da existência de uma pessoa, ela sentir-se respeitada e sentir que 

sua morte condiz com a forma que ela gostaria de morrer. Dworkin (2009, p. 280) reflete que 

“a ênfase que colocamos no morrer com dignidade – mostra como é importante que a vida 

termine apropriadamente, que a morte seja um reflexo do modo como desejamos ter vivido. ” 

As pessoas têm formações e criações diferentes, tem crenças e desejos diferentes, tem 

interesses e medos diferentes. Logo, a forma como se deseja viver e morrer também varia de 

pessoa para pessoa. 

Nem sempre as pessoas refletem sobre a forma como deseja viver ou morrer, mas vivem 

suas vidas da forma como julgam mais adequadas e esse julgamento reflete a forma como 

desejam viver – e sua morte, por consequência, deve ocorrer de forma condizente com seu estilo 

de vida. 

Existem duas razões que as pessoas têm para escolher a forma de condução de suas 

vidas. A primeira são os interesses experienciais e a segunda são os interesses críticos. Os 

interesses experienciais são exatamente as experiências que as pessoas têm prazer em realizar, 

são interesses como viajar, escrever, dançar, ou qualquer outra experiência que traga prazer à 

vida da pessoa. Os interesses críticos, por outro lado, são aqueles interesses que ausentes da 

vida da pessoa representariam uma piora crítica na qualidade de vida dessa pessoa. Esses 

interesses se referem àquilo que mais importa para a pessoa. Dworkin (2009, p. 284) explica 
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que são “interesses cuja satisfação torna suas vidas genuinamente melhores, interesses que, se 

ignorados, constituiriam erros passiveis de piorar essas vidas. ” A diferenciação desses 

interesses é importante para a compreensão da forma como se deve tratar as pessoas e para a 

compreensão dos diversos posicionamentos face à perspectiva da morte. 

Dworkin (2009, p. 290), afirma que os interesses críticos estão relacionados com a 

integridade da pessoa, que, por sua vez, relaciona-se com a dignidade e faz a seguinte 

observação: “os que agem em desacordo com sua própria índole, tendo em vista o lucro ou as 

facilidades, não têm respeito suficiente por si mesmos”. 

A abordagem dos interesses experienciais e críticos é necessária para entender como a 

morte pode figurar como sendo parte dos interesses fundamentais de alguém. Não é possível 

ponderar sobre a eutanásia de uma pessoa, considerando apenas seus interesses experienciais 

ou apenas seus interesses críticos (DWORKIN, 2009, p. 294-295). 

Se considerássemos apenas os interesses críticos para fundamentar a morte como parte 

do interesse fundamental de uma pessoa, não se poderia considerar que a morte é interesse 

fundamental de uma pessoa que tem seus interesses críticos atendidos, mas não tem nenhum 

proveito dos seus interesses experienciais. Da mesma forma seria se considerássemos apenas 

os interesses experienciais, não seria concebível a realização da eutanásia em uma pessoa cujos 

interesses críticos estão afetados. 

Com relação à integridade, Cauduro (2007, p. 69) afirma que: 
 
 

ter integridade significa ter um compromisso, honrá-lo, fazer um investimento, viver 
bem, com respeito. E, isto significa que cada pessoa tem o seu senso de integridade, 
seus interesses críticos e, consequentemente, cada um é o melhor agente para tomar 
as decisões que são inerentes a sua vida, ou, conforme o interesse do estudo em 
epígrafe, de sua morte, a decisão partiria do senso individual. 

 

Enquanto algumas pessoas entendem qualquer extensão da vida como uma espécie de 

vitória, como algo a ser comemorado, outras enxergam como uma vivência aterrorizante, 

experiências médicas, dependência de medicamentos, uma existência permeada de sofrimento 

físico e desgaste mental. As pessoas que consideram essas experiências desumanas, temem, 

além da dependência de cuidados e a forma como vai afetar a vida de seus entes queridos, a 

perda da sua dignidade, que se entrelaça com a capacidade de amor-próprio (DWORKIN, 

2009). 

Dworkin (2009, p. 297-298) faz a seguinte ligação entre a integridade e a coerência entre 

os interesses da pessoa e sua dignidade: 
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Quando os pacientes permanecem conscientes, seu senso de integridade e da 
coerência de suas vidas afeta crucialmente o que pensam sobre a questão de estar ou 
não entre seus interesses fundamentais o fato de continuarem vivos. Os atletas, e 
outras pessoas cuja atividade física era o centro da consciência que tinham de si 
próprias, tendem mais a considerar intolerável a vida de paraplégico. […] Para tais 
pessoas, uma vida privada de locomoção é inaceitável, não por razões explicáveis em 
termos experienciais, mas por ser terrivelmente inadequada à concepção do eu em 
torno da qual moldaram suas vidas. Para elas, o acréscimo de décadas de imobilidade 
a uma vida que antes girava em torno da ação deixará um lapso na narrativa, sem 
qualquer sentido ou estrutura: uma vida pior do que a que termina quando sua 
atividade cessa. 

 

Apesar de o exemplo anterior referir-se a pessoas fisicamente ativas, pode-se transportar 

esse exemplo para pessoas com outros interesses críticos. As pessoas poderiam desejar 

continuar vivendo desde que pudessem continuar interagindo com outras pessoas, aprendendo 

sobre algo do seu interesse, em suma, desde que pudessem continuar exercendo determinada 

atividade que considerassem crucial para sua existência. 

A forma como a pessoa morre tem importância crucial para a dignidade das pessoas por 

conta daquilo que ela significa. Dworkin (2009, p. 298) esclarece que “a maioria das pessoas 

atribui ao modo de morrer uma importância especial e simbólica: na medida do possível, 

querem que sua morte expresse, e ao fazê-lo, confirme vigorosamente os valores que acreditam 

ser os mais importantes para suas vidas”. 

As pessoas formam uma concepção de morte ideal, uma maneira de morrer que 

abarcaria todos seus interesses. Viver de determinada maneira, ter determinadas experiências, 

alcançar determinados objetivos, poder ver um determinado acontecimento e então morrer de 

forma condizente com tudo aquilo que foi vivido. O momento da morte se torna crucial a 

depender dos interesses da pessoa. Algumas pessoas podem desejar permanecer vivas até 

alcançarem determinado objetivo, por exemplo a publicação de um trabalho, ou aproveitar um 

acontecimento específico, como o casamento ou formatura de uma filha (DWORKIN, 2009, p. 

299). 

Após essas considerações, pode-se compreender que, para decidir se a morte está ou não entre 

os interesses fundamentais de uma pessoa, é necessário fazer uma análise sobre toda a vida da pessoa, 

sobre quais foram seus interesses experienciais, seus interesses críticos, sua integridade e as diretrizes 

que estiveram presentes em sua vida. 

 

3 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A EUTANÁSIA 
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Tendo sido discorrido sobre o valor da vida, autonomia e interesses fundamentais, é 

possível passar à análise da dignidade da pessoa humana como esteio principal em favor da 

eutanásia. 

A proposta de Dworkin consiste em retirar o foco dos direitos e liberdade de escolha, 

que parecem trancafiar mais o debate, e travar a discussão na dignidade da pessoa humana e o 

valor intrínseco da vida “parece ser uma possibilidade para resolver o problema” (CAMPI, 

2004, p. 24). 

Considera-se qualquer eventualidade que frustre a vida humana como algo mau, pois 

representa um gasto da vida humana, uma vez que todo o investimento – natural e humano – é 

desperdiçado. Dentre essas eventualidades, está a morte antecipada. 

Considerar a eutanásia como uma frustração da vida humana apenas por encerrar a vida 

de alguém antes do seu tempo natural, é um erro, pois como já analisado, a morte não é a única 

forma de frustrar uma vida. 

Ao considerar o investimento natural, a eutanásia encontra barreiras ao ser vista como 

uma agressão à natureza, como uma ofensa ao valor sagrado da vida (lembrando que o termo 

sagrado não tem uma conotação exclusivamente teísta) e incute a preocupação de que, de 

alguma maneira, a eutanásia poderia, ainda, impossibilitar que a pessoa viesse a ter uma chance, 

ainda que milagrosa, de recuperar-se do mal que a acomete. 

No entanto, é necessário, por outro lado, ponderar que o prolongamento de uma vida 

que já perdeu a consciência, através de artefatos mecânicos e uso de medicamentos 

indefinidamente, também deve ser considerada uma agressão à natureza, uma vez que, se essa 

vida tivesse seguido seu rumo natural, a pessoa já teria morrido. 

Ao se considerar o investimento natural, a santidade da vida, é necessário analisar o que 

isso representa. Ao se iniciar, a vida humana, para honrar esse investimento natural, deve se 

desenvolver de maneira minimamente bem, justamente para que todo o investimento natural 

não se frustre. 

Não seria razoável afirmar que a inviolabilidade da vida permanece intacta quando ela 

se encontra totalmente desprovida de qualidade, sem proporcionar qualquer bem-estar para a 

pessoa que a vive. 

Por outro lado, ao ponderar sobre o investimento humano, Dworkin (2009, p. 304-305) 

destaca que: 

 
As convicções de uma pessoa sobre seus próprios interesses críticos são opiniões 
sobre o que significa o bom desenvolvimento de sua própria vida humana, e essas 
convicções podem, portanto, ser mais bem compreendidas como uma aplicação 
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especial de seu compromisso geral com a santidade da vida. A pessoa em questão está 
ansiosa por fazer algo de sua própria vida, em vez de simplesmente desfrutá-la; trata- 
a como algo sagrado pelo qual ela é responsável, algo que ela não pode pôr a perder; 
acredita ser intrinsecamente importante viver bem e fazer isso com integridade. 

 

Nesse aspecto, pode-se afirmar que a eutanásia se mostra mais como uma ferramenta de 

apoio às pessoas que priorizam o investimento humano da vida, uma vez que permite que sua 

morte ocorra da forma como sua vida foi conduzida. Não sendo razoável esperar que a pessoa 

abdique de seus interesses mais profundos em prol da inviolabilidade da vida humana. 

Considerar que o fato de uma pessoa não estar em sofrimento físico é motivo suficiente 

para negar a eutanásia, sob o pretexto de proteger a sacralidade da vida, independente da 

vontade ou interesse da pessoa, configura um atentado à dignidade dessa pessoa. 

Dworkin (2009, p. 306) explica que: 
 
 

É quase consensual a ideia de que a eutanásia ativa – quando o médico mata um 
paciente que pede para morrer – constitui sempre uma agressão a esse valor e que 
deve ser proibida por esse motivo. Contudo, a questão colocada pela eutanásia não é 
saber se a santidade da vida deve ceder espaço a algum outro valor, como a 
humanidade ou compaixão, mas de que modo a santidade da vida deve ser entendida 
e respeitada. 

 

A santidade da vida deve ser entendida como o resultado do somatório dos interesses 

experienciais e críticos, dos valores, das crenças, da autonomia e da dignidade da pessoa em 

questão. Não se pode apenas proteger a vida a qualquer custo, é necessário fazer uma análise 

individual, para definir se a eutanásia figura nos interesses fundamentais da pessoa em questão. 

E, se assim for, em nome da sua dignidade, a eutanásia deve ser realizada. 

Dworkin (2009, p. 333-334) apresenta duas noções de dignidade, sendo a primeira 

pautada na indignidade: 

 
A expressão “direito à dignidade” é usada de muitas formas e em muitos sentidos na 
filosofia moral e política. Às vezes, por exemplo, significa o direito de viver em 
condições, quaisquer que sejam, nas quais o amor-próprio é possível ou pertinente. 
Aqui, porém, devemos examinar uma ideia mais limitada: a de que as pessoas têm o 
direito de não ser vítimas da indignidade, de não ser tratadas de um modo que, em sua 
cultura ou comunidade, se entende como demonstração de desrespeito. 

 

A dignidade, nesse sentido, representa, além de um direito, uma necessidade imediata 

como parte da vida. A preocupação em não ser tratado com indignidade pode ser traduzida 

através da relevância dos interesses experienciais. Dworkin (2009, p. 335) explica que “a 

indignidade provoca em suas vítimas um sofrimento mental especialmente grave e 

característico, do qual as pessoas se ressentem e que as leva, em consequência, a sofrer mais 
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com a indignidade do que com qualquer outra forma de privação” e esclarece que isso leva as 

pessoas a perderem o amor-próprio, fazendo com que passem a desprezar a si mesmas. 

Barbosa e Costa (2016, p. 03) apresentam o seguinte paralelo: 
 
 

Em outras palavras, é o direito da pessoa não ser tratada com desrespeito dentro da 
comunidade e cultura na qual vive. Isso explica porque, por exemplo, devemos tratar 
de forma digna presidiários ou, na forma negativa, porque exista a impossibilidade de 
tratá-los de maneira considerada cruel. Nesse sentido, o pressuposto da dignidade 
enquanto regulador das ações dos indivíduos e do Estado exige que a comunidade 
lance mão de qualquer recurso necessário para assegurá-lo. No caso do presidiário, 
mesmo que a pessoa seja privada de liberdades (limitação da autonomia), isso não nos 
autoriza a um tipo de tratamento que comprometa sua condição de dignidade ao impor 
tortura, trabalho escravo, privação de alimentação, assistência jurídica, alojamento 
com mínimo de infraestrutura etc. 

 

Contudo, ao se tratar de pessoas demenciadas e incapazes, tal definição se perde. Se a 

dignidade está pautada nos interesses experienciais de alguém e na sua noção de amor-próprio, 

abre-se o questionamento de que talvez uma pessoa inconsciente de sua própria situação possa 

não ter direito à dignidade, como acima descrita. 

Por essa razão, adota-se a segunda definição sugerida por Dworkin (2009, p. 337): 

 
O direito de uma pessoa ser tratada com dignidade é o direito a que os outros 
reconheçam seus verdadeiros interesses críticos: que reconheçam que ela é o tipo de 
criatura cuja posição moral torna intrínseca e objetivamente importante o modo como 
sua vida transcorre. 

 
Barbosa e Costa (2016, p. 03) esclarecem que “a concepção de dignidade dworkiana 

exige que o outro seja tratado com dignidade, na mesma medida em que eu também exijo ser 

tratado. ” 

Tratando a dignidade através dessa conceituação, a problemática envolvendo as pessoas 

demenciadas ou incapazes desaparece. Mesmo que a pessoa não tenha noção de sua situação, 

mesmo que ela não perceba a forma como ela está sendo tratada, as demais pessoas têm a 

obrigação de garantir, na medida do possível, que seus interesses críticos sejam atendidos. 

Através dessa concepção, pode-se compreender que a dignidade está profundamente atrelada 

ao valor intrínseco da vida, ao caráter inviolável da vida. 

Barbosa e Costa (2016, p. 07) pondera que “manter-se vivo por meios artificiais não 

parece ser tão mais respeitoso à sacralidade da vida e à dignidade do que a deixar seguir o seu 

curso natural”. 

Dworkin (2009, p. 341) esclarece que: 
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Os que desejam uma morte prematura e serena para si mesmos ou para seus parentes 
não estão rejeitando ou denegrindo a santidade da vida; ao contrário, acreditam que 
uma morte mais rápida demonstra mais respeito para com a vida do que uma morte 
proletada. Uma vez mais, os dois lados do debate sobre a eutanásia compartilham uma 
preocupação com a santidade da vida; estão unidos por esse valor e só divergem sobre 
a melhor maneira de interpretá-lo e respeitá-lo 

 

Com relação à teoria de Dworkin, Campi (2004, p. 23) faz a seguinte observação: 
 
 

Ele procura ser imparcial, afirmando que devemos dar ênfase àquilo que as pessoas 
efetivamente crêem e não à retórica pública do debate, ou seja, à convicção de que a 
vida é valiosa por si mesma. Mesmo que, muitas vezes, no calor da discussão, um 
argumento seja apresentado em termos de direitos da pessoa, o que se está a discutir 
é o valor da vida. Dworkin defende que os grupos que se opõem ferrenhamente no 
debate têm mais semelhanças em seus argumentos do que conseguem perceber. 

 

Aqueles que desejam uma morte rápida e indolor ou provocar a morte para evitar o 

futuro que os aguardam, assim se posicionam para manter a sua dignidade. Para que a 

sacralidade da vida permaneça intacta, uma vez que, para eles, ela será maculada caso seja 

frustrada de alguma forma que para eles seja inadmissível, seja através de sofrimento físico ou 

mental, através da demência, através da necessidade de apoio de máquinas para continuar vivo, 

ou de qualquer outra forma que viole os seus interesses críticos. 

 
Considerando as particularidades de cada indivíduo, é impossível que as pessoas tenham uma 

compreensão unânime sobre a eutanásia. A sociedade deve amadurecer como um todo, de forma que as 

pessoas passem a ponderar sobre essas questões críticas, chamando para si mesmas a responsabilidade 

sobre a forma como gostariam de ser tratadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ante o exposto, é possível compreender que a dignidade da pessoa humana, de acordo 

com a concepção proposta por Dworkin, de que a dignidade, apesar de ter um caráter pessoal, 

também configura um direito que a pessoa tem de ter seus interesses mais importantes 

respeitados pelos demais, serve de esteio para a eutanásia, uma vez que se apresenta como um 

meio para garantir que a parte final da vida de uma pessoa, sua morte, transcorra em 

consonância com os mesmos valores que regeu durante toda sua vida. 

Deve-se ter claro em mente que a regulamentação da eutanásia não vai obrigar ninguém 

a passar por ela, e é forçoso reconhecer que, por bom-senso, ao ser regularizada, caso assim 

venha a acontecer, a eutanásia não será realizada de maneira leviana e sem qualquer tipo de 

averiguação sobre os interesses críticos do paciente. 
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Por esse motivo, apesar de seus fortes argumentos, os grupos pró-vida não podem querer 

impedir que os demais tenham o direito à dignidade de que sua morte seja condizente com seus 

valores e crenças. A liberação da eutanásia não afeta de forma alguma a dignidade dos que são 

contra sua realização, mas a sua não liberação tem o condão de macular a dignidade das pessoas 

ao força-las a experienciar uma vida permeada de sofrimento físico ou mental, ou ainda, a viver 

de forma que não condiz com o seu ideal de vida digna, condenando-lhes à indignidade e 

privando-lhes, até mesmo do amor-próprio. 

A discussão sobre a liberação ou não da eutanásia só vai provocar uma mudança 

legislativa a partir do momento em que houver mudança na mentalidade das pessoas. A partir 

do momento em que houver um amadurecimento significativo e elas passarem a compreender 

que a dignidade, ainda que possa vir a recair sobre outrem, não deve ser deixada à revelia. 

É preciso que haja uma conscientização da sociedade para mudar sua conduta e começar 

a refletir sobre seus interesses e sobre aquilo que considera indispensável para suas vidas. E, 

após essa reflexão, encontrar uma forma de externar essas diretrizes (seja através de testamento 

vital, de diretivas antecipadas de vontade, seja numa carta para algum amigo ou familiar, seja 

conversando sobre isso com as pessoas de quem um dia possa vir a depender), num ato concreto 

com o intuito de defender a sua própria dignidade visando ter suas vontades e interesses 

respeitados, na medida do possível, caso venha a se tornar incapaz de se auto afirmar. 

A dignidade da pessoa humana se apresenta como um resultado da soma de todas os 

aspectos aqui mencionados. Todos esses aspectos restariam prejudicados caso faltasse a 

dignidade. Os interesses experienciais não trariam tanto prazer à vida das pessoas e os interesses 

críticos seriam apenas fonte de frustação, uma vez que já não estão sendo atendidos. Mas, o 

maior prejuízo recairia o valor da vida, que perderia seu valor sagrado, uma vez que a dignidade 

da pessoa humana está atrelada ao caráter inviolável da vida. 

Diante disso, pode-se afirmar que, com base na concepção da dignidade da pessoa 

humana apresentada por Dworkin, a dignidade é a base de todo e qualquer argumento que se 

possa utilizar em favor da eutanásia, permitindo, inclusive que as discussões sejam 

redirecionadas a um único aspecto, o que tornaria a questão mais resolúvel do que manter uma 

discussão descentralizada e caótica que aborda inúmeras crenças e valores individuais. 
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