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RESUMO 

Neste artigo, a partir do entendimento defendido por Maurizio Mori a respeito do início 
da vida, procurou-se traçar um paralelo entre as concepções de pensamento de Ronald 
Dworkin e Peter Singer no que pertine ao respeito ao valor vida humana e seus limites. 
Ao longo da exposição de pensamento de ambos os autores, foi possível perceber que 
para o primeiro, a questão não se refere a se o embrião ou o feto possam ser 
considerados constitucionalmente como pessoa, pois a polêmica não está situada nesta 
questão, ou melhor, que a discussão em torno da vida humana deve estar atrelada à sua 
sacralidade, ao seu valor intrínseco; para o segundo, há que se afastar a idéia do caráter 
sagrado da vida humana como fundamento para o estabelecimento de um princípio ético 
universalmente válido. Verificando as ressonâncias entre as abordagens, é possível 
identificar uma questão comum: a necessidade de uma teoria ética a lastrear a vida. 
Como também uma profunda questão polêmica: para o primeiro a sacralidade da vida 
humana e seu valor intrínseco e, para o segundo, o princípio da igual consideração entre 
os seres viventes, sejam pessoas humanas ou não. O artigo conclui que, a partir de 
referenciais teóricos divergentes, Singer pode ser considerado um aliado de Dworkin em 
sua afirmação sobre o caráter sagrado da vida humana desde que incluídas todas as “ 
pessoas”, tendo em conta a variação do valor da vida, de acordo com a qualidade dessa 
vida. 

PALAVRAS-CHAVES: PESSOA – VIDA HUMANA – SACRALIDADE 

ABSTRACT 

In this article, from the agreement defended for Maurizio Mori regarding the beginning 
of the life, it was looked to trace a parallel between the conceptions of thought of 
Ronald Dworkin and Peter Singer in relation to the respect to the value life human being 
and its limits. Throughout the exposition of thought of both the authors, were possible 
to perceive that for the first one, the question is not mentioned if the embryo or the 
embryo can be considered constitutionally as person, therefore the controversy are not 
situated in this question, or better, who the quarrel around the life human being must be 
binded to its sacredity, to its intrinsic value; for as, he has that to move away to the idea 
from the sacred character of the life human being as bedding for the establishment of 
universally valid an ethical principle. Verifying the resonances between the boardings, it 
is possible to identify a common question: the necessity of an ethical theory to support 
the life. As well as a deep controversial question: for the first a acredity of the life 
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human being and its intrinsic value e, for as, the beginning of the equal consideration 
between the living beings, they are people human beings or not. The article concludes 
that, from divergent theoretical bases, Singer can be considered an ally of Dworkin in 
its affirmation on the sacred character of the life human being since whom enclosed all 
the “people”, having in account the variation of the value of the life, in accordance with 
the quality of this life. 

KEYWORDS: PERSON – HUMAN LIFE – SACREDITY 

 

 

Introdução 

Um dos desafios que sempre ocupou a atenção de filósofos, juristas e outros estudiosos 
foi o de precisar o início da vida humana, porém, sem a conotação que o tema assumiu 
na contemporaneidade, visto que não havia outro modo de se fazer um ser humano, 
além do método natural da concepção pela conjunção carnal.  Por isso, os conflitos 
relativos ao início da vida da humana eram de outra monta, muito mais ligados à 
viabilidade dessa vida após o nascimento com vida. 

No entanto, as polêmicas que na década de 80 se restringiam à fertilização in vitro 
visando casais inférteis, vêm se ampliando consideravelmente nos últimos anos com as 
possibilidades abertas para a medicina regenerativa através dos experimentos que 
envolvem, por exemplo, a clonagem terapêutica. Mas as promessas desses eventuais 
benefícios não são suficientes para contemplar aqueles que vêem nessa manipulação um 
atentando contra a vida e a espécie humanas, nem os que associam este processo a um 
"admirável mundo novo". A discussão está, dessa forma, situada em precisar se os 
procedimentos que utilizam material celular embrionário humano são eticamente 
aceitáveis ou não; e, em caso afirmativo, quais seriam os seus limites. 

Destarte, vislumbra-se que o próprio modo de formular o dilema envolvido na 
manipulação de embriões revela que, em última instância, está-se discutindo a           
pessoa e o valor da vida desta pessoa: o que significa ser pessoa e quais as qualidades 
que instalam em um ser humano essa condição de ser vivente. Sob esse ponto de vista, o 
debate entre os autores aqui focalizado pode ser encarado como expressivo das 
concepções ocidentais sobre esse tema maior. Mas é fato também que as linhas básicas 
de argumentação presentes na discussão só adquirem inteligibilidade quando referidas à 
categoria ocidental de Pessoa: o Indivíduo. 

A idéia de Pessoa revela-se assim, como inconcusso nó crítico para a bioética e o 
biodireito a exigir solução, para a qual confluem múltiplas teorizações e indicações 
prático-aplicativas[1]. As posições colocadas, vão desde a necessidade de uma retomada 
e defesa do que denominam como "raiz original do conceito de pessoa na natureza 
humana" , buscando recuperar a coincidência entre a pessoa e ser humano, qualquer que 
venha a ser a fase do desenvolvimento do ser humano ( do seu início até o fim)[2]; até  
aquelas que restringem esse conceito considerando que fetos, crianças, retardados 
mentais graves e pacientes comatosos profundos não podem ser considerados 
pessoas[3]. 
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1. Situando a polêmica  

Aristóteles buscava nos fundamentos biológicos as condições para a viabilidade para a 
pessoa humana tornar-se apta a ser considerada integrante da humanidade.  Com esse 
intuito, ele estabeleceu como referencial a 28ª semana após da fecundação[4] e definiu 
três estágios para o conceito de vida.  O primeiro era a vida nutritiva, que englobava 
todos os seres vivos, plantas, animais e homens.  Ele estava presente no momento em 
que o embrião era formado[5].  O segundo estágio era o da vida sensível, compartida 
pelos homens e pelos outros animais e, o terceiro e último estágio, seria somente no 
caso dos seres humanos, com início a partir de quarenta dias após a concepção, quando 
a vida racional adentraria no embrião masculino[6].  Segundo essa perspectiva teórica, 
só quando uma vida ou alma contivesse concomitantemente as três formas de vida é que 
existiria um ser humano. 

A Biologia contemporânea estabelece a viabilidade humana na  24 ª semana de 
gestação.  O relatório do projeto inglês[7] para a liberação de pesquisas em "pré-
embriões"[8], elaborado sob a coordenação de Warnock, considera que, na ausência de 
determinação cientificamente mais precisa, desde que o embrião apresente 
características de vida, pode ser considerado uma "pessoa em potencial", sujeito de 
direitos e deveres, a partir de quatorze dias de gestação. 

 Todavia, é forçoso esclarecer que mesmo essa determinação não é aceita de forma 
pacífica por cientistas e moralistas, que têm entendimentos divergentes e conflitantes 
sobre o início da vida humana, ainda no útero materno, fazendo com que não se 
encontre resposta científica para a caracterização da pessoa humana.  

Os argumentos contra a legalização da utilização de material genético retirado de 
embriões sejam dos denominados "excedentes" ou dos que venham a ser produzido em 
laboratório para fins de pesquisa, freqüentemente se apóiam na equivalência entre o 
direito das pessoas e o direito dos embriões. Esta equivalência depende de que os 
embriões sejam já gente: o debate está imbricado com questões sobre o que são pessoas. 

É a partir do questionamento desses parâmetros que se estabelece a polêmica sobre a 
condição do embrião extracorporal, alimentado pela possibilidade técnica, inaugurada 
pela fertilização in vitro, da realização experimentos com eles. Assim é que a discussão 
sobre o que é eticamente admissível passa além das técnicas avançadas relacionadas 
com a infertilidade, pelo desenvolvimento do diagnóstico de pré-implantação, por 
intermédio do qual é possível detectar nos embriões doenças genéticas ou 
cromossômicas severas, até a possibilidade da utilização de células-tronco dos embriões 
"excedentes" nas pesquisas ou criá-las em laboratório visando seu uso exclusivamente 
para fins de pesquisa. 

2. Um caso concreto 

No dia 27 novembro 1991, quando tinha seis meses de gravidez,Thi-Nho Vo, uma 
cidadã francesa de origem vietnamita e grávida de seis meses, foi ao hospital Hôtel-
Dieu, em Lyons, para realizar exame pré-natal. No mesmo dia, outra mulher, Thanh 
Van Vo, deveria ter um dispositivo intra-uterino (DIU) removido no mesmo hospital. A 
grávida, da cidade de Bourg-bourg-en-Bresse-Bresse, não falava francês, e não 
conseguiu se comunicar com o ginecologista que estava de plantão naquele dia.  
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François Golfier,o médico,confundiu Thi-Nho Vo com Thanh Van Vo, e tentou 
remover o DIU, perfurando o saco amniótico, o que tornou necessário fazer um aborto 
terapêutico em Thi-Nho Vo. 

Em decorrência de um processo criminal movido por Thi-Nho Vo em 1991, o médico 
foi condenado por causar ferimento involuntário cominado com homicídio involuntário, 
o que elevou a pena aplicada. Em 3 junho de 1996, a Corte criminal de Lyons absolveu 
o médico. Inconformada Thi-Nho Vo apelou e, em 13 março 1997, a Corte de Apelação 
de Lyons reformou o julgamento de corte criminal, condenando o médico por homicídio 
involuntário e sentenciado- lhe a prisão de seis meses (que foi suspensa), e uma multa 
de 10.000 francos franceses. 

Dois anos mais tarde, em 30 junho de 1999, a Corte de Cassação reformou o resultado 
da Corte do julgamento da apelação, baseando sua decisão em que os fatos do caso não 
poderiam ser tipificados como homicídio involuntário, por não considerar o feto como 
ser humano a quem se possa aplicar a proteção da lei criminal. 

Em dezembro do mesmo ano, os advogados de Vo recorreram ao Tribunal Europeu 
defendendo a tese de  que uma criança que ainda não nasceu está protegida pelo artigo 
2° da Convenção Européia de Direitos Humanos, que garante o direito à vida. 

Através de decisão proferida em 07 de Julho de 2004, os juízes por quatorze votos 
contra três, decidiram que não podem afirmar que durante a gravidez um feto é uma 
pessoa no sentido jurídico do termo. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não 
reconhece o estatuto jurídico ao feto. 

Na fundamentação da sentença, o tribunal se baseou na ausência de um consenso 
europeu sobre uma definição científica e jurídica do início da vida , considerando que 
essa definição deve ser estabelecida pelos Estados. 

Os juízes consideraram, no entanto, a existência de um denominador mínimo comum 
em relação ao estatuto do feto na Europa, que é a necessidade de se proteger a 
potencialidade deste ente e sua capacidade de se converter em pessoa, sem que isto o 
torne um ser humano com direito à vida. Por estas considerações, o tribunal considera 
que seja possível responder em abstrato sobre o que é uma pessoa, segundo a 
sentença[9]. 

Há aqui duas questões diferentes a serem observadas. O argumento de que ao feto não é 
atribuível o status moral ou jurídico de uma pessoa humana é concreto e factível. O feto 
não possui existência sem o útero da mãe, logo depende dela e não sobrevive sem ela. 
Isso não invalida que o médico seja punido. Porque a mãe desejava o feto, que era dela. 
A remoção do feto foi fruto da negligência do médico, que provocou danos à mãe 
trazendo-lhe prejuízos psíquicos e morais, sendo pertinente uma punição. Mas não se 
vai  aqui aprofundar  o aspecto relativo à responsabilidade civil do médico já que não se 
revela atinente ao tema do presente estudo. 

No que diz respeito ao feto em si a questão se revela mais moral do que jurídica - um 
feto humano e sua mãe não têm o mesmo valor?[10] Não  se pode atribuir a ambos o 
mesmo estatuto moral e jurídico? A mesma resposta pode ser aplicada a um embrião 
humano? E quanto ao embrião extracorporal? 
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As respostas a essas questões configuram-se como o nó górdio a ser desatado no debate 
bioético contemporâneo, pois não há como sobre elas refletir sem se reportar aos 
denominados "alicerces ontológicos da personalidade humana"[11] , sobre os quais 
existem consensos e dissensos dos mais variados matizes.  

3. O princípio do valor intrínseco da vida humana e seus limites 

A polêmica que envolve as questões morais e jurídicas relativas aos entes 
despersonalizados (embriões e fetos) tem um ponto de partida comum: as especulações 
em torno da questão do início da vida humana. Essa indagação requer seja definido em 
que momento o embrião humano adquire o seu estatuto biológico, moral e legal. 

Para os concepcionistas a vida da pessoa humana tem início com a fecundação do óvulo 
pelo espermatozóide. Somam-se, no entanto, outros entendimentos que sustentam que o 
início da vida ocorre: com a implantação do embrião no útero; com a formação do 
sistema nervoso; a partir do terceiro mês (como decidiu a Suprema Corte norte-
americana no caso Roe versus Wade, em 1973[12]); ou apenas com a vida extra-uterina. 

Mori[13] considera que ao questionamento sobre "quando começa a vida humana?" 
Cabe somente uma sensata resposta, à luz do pensamento de F. Jacob: "A Vida humana 
começou no passado longínquo, há centenas de milhares de anos, e desde então ela se 
tem transmitido através do processo teleológico da reprodução"[14]. Mori reconhece 
que aos olhos do senso comum a vida humana é percebida desde uma perspectiva 
"coisalista"(cosalista). A perspectiva "coisalista" concebe o mundo como sendo 
constituído por "coisas" que são produto da fusão de outras "coisas". Em decorrência 
dessa concepção podemos exemplificar que se temos um pouco de leite ( uma coisa) 
que se une a um pouco de farinha de trigo ( uma outra coisa), um pouco de açúcar (outra 
coisa) e um ovo (outra coisa), teremos em conseqüência um bolo ( uma nova coisa). Por 
esta linha de raciocínio deduzimos necessariamente que a vida começa quando um 
espermatozóide (uma coisa) se funde com um óvulo ( uma coisa) para dar origem a um 
novo ente que se caracteriza por ser possuidor de uma delimitação espaço-temporal por 
bordas própria ( uma nova coisa). Por via de conseqüência, para Mori, parece ser 
coerente, normal e até mesmo natural nessa perspectiva "coisalista" a concepção ser 
considerada como o momento para o começo da vida. 

Ainda que o "coisalismo" se valha de toda uma linguagem científica para sustentar suas 
posições, para Mori segue sendo mero sendo comum, e temos de reconhecer que as 
questões de ordem biológica não podem ser estudadas por meio de uma perspectiva 
"coisalista", visto que não estamos a lidar com "coisas", mas com processos que tendem 
a fim determinado fim (processos teleológicos) que apresentam distintos níveis de 
complexidade envolvendo o processo vital. Assim, a partir do abandono do modo 
"coisalista"e da assunção de um "modo biológico" de pensar, a própria pergunta 
"quando se inicia a vida humana?"Se revela carente de consistência, pois se torna 
evidente que a questão central é a seguinte: "quando começa o processo teleológico de 
transmissão da vida? "[15] 

Muito embora o autor reconheça que não é fácil estabelecer uma resposta para esta 
indagação pelo fato de não se estar diante de um simples evento, mas de todo um 
processo cíclico em que a vida, lato sensu, depois do começo primordial, é um ciclo em 
permanente movimento e cada um dos eventos deste ciclo pode ser apontado como o 
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"inicial". Desse modo, não é possível desconsiderar ou relegar a um segundo plano 
eventos que envolvem desde a escolha do parceiro, até a manifestação da vontade de 
duas pessoas em "por em ato as capacidades generativas"[16]. Vale o registro de que 
mesmo ainda separados os gametas estão vivos, são humanos, são vida humana na sua 
mais exata concepção. Sem contar com o fato de que aos processos tipicamente 
biológicos soma-se o processo social da cultura (acculturazione), que se caracteriza pela 
"típica transcendência do mundo natural". Por isso, para Mori "nem mesmo quando a 
proposição 'o embrião é pessoa desde a concepção' for repetida por médicos, biólogos, 
juízes, cardeais, teólogos e professores, ou esteja escrita nos cartazes dos manifestantes, 
pode-se torná-la menos absurda, pelo menos se as considerações feitas são 
corretas"[17]. 

Para Dworkin, uma questão central - que precede qualquer discussão bioética mormente 
as que envolvam início e fim da vida humana,ou seja,  interrupção voluntária da 
gravidez e eutanásia - é se a vida possui ou não valor intrínseco. Dworkin rechaça de 
pronto que o embrião ou o feto possam ser considerados  constitucionalmente como 
pessoa e afirma que a polêmica não está situada nesta questão, ou melhor, que a 
discussão em torno da vida humana deve estar atrelada à sua sacralidade, ao seu valor 
intrínseco[18]. 

Para o autor o valor revela-se como uma propriedade própria das coisas, a despeito do 
que as pessoas possam pensar ou desejar. Dworkin defende uma concepção 
transcendente não-relacional de valor intrínseco. 

Segundo Dworkin, na visão moral tradicional, a maioria das pessoas crê, ainda que, 
algumas vezes, apenas no plano intuitivo, que a vida de um ser humano possui um valor 
intrínseco ou um caráter sagrado[19], independentemente de sua forma (feto, criança, 
adulto, idoso). Os argumentos contra o aborto, por exemplo, fundamentam-se na idéia 
de que o feto é um ser cuja vida é dotada de uma santidade humana inocente, iniciada 
com a concepção biológica do ser. Nesse caso, a tipificação do aborto significa respeitar 
o caráter sagrado da vida humana. 

Denomina objeção de caráter autônomo a condenação do aborto com base na idéia do 
valor sagrado da vida humana. A vida humana possui um valor em si mesma, iniciado 
no momento em que o ser é concebido, ou seja, quando inicia sua vida biológica, ainda 
que não tenha, nesse período, sensações, interesses, movimentos ou direitos. Sob essa 
perspectiva, o aborto é imoral, pois insulta o valor intrínseco ou, em outras palavras, o 
caráter sagrado de qualquer etapa ou forma da vida humana[20]. 

Há ainda uma outra forma de objeção ao aborto que o autor denomina de caráter 
derivado: o feto constituir-se-ia num ser com interesses próprios desde sua formação, 
incluindo o interesse em se manter vivo. Desse modo, os fetos possuiriam o direito de 
ter seus interesses protegidos da mesma forma que os demais seres humanos os têm. A 
imoralidade do aborto residiria na violação do direito de alguém em seguir vivendo, 
assim como é imoral matar um ser humano adulto violando seu direito à vida. Em 
síntese, essa objeção ao aborto pressupõe a existência de interesses e direitos, cuja 
defesa e proteção cabe ao governo[21]. 
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Assim, há duas perspectivas de argumentação para a defesa do valor da vida: a 
autônoma, fundada na concepção do valor sagrado; e a derivada, baseada em direitos e 
interesses dos envolvidos. 

A teoria de Dworkin encontra lastro na teoria do caráter sagrado da vida humana[22]. O 
autor defende que há uma concordância geral com a idéia de que é intrinsecamente mau 
pôr fim deliberadamente à vida humana como decorrência da consideração de que a 
vida de cada pessoa[23] possui caráter inviolável, independentemente de qualquer 
pressuposto acerca de "interesses" ou "direitos" em jogo. 

Essa idéia 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 idéia guarde relação direta 
com a idéia de criação divina. A idéia da sacralidade da vida humana pode resultar da 
valoração do processo evolutivo que originou a espécie, assegurando-lhe um caráter 
inviolável[24]. 

Para os religiosos, a conservação e a prosperidade da vida humana revelam-se de 
fundamental importância, pois acreditam que a não conservação e a não prosperidade 
representam uma ofensa ao que é um produto divino do Criador. Para os defensores de 
um enfoque evolutivo, consubstancia-se como uma falta de respeito ao processo 
evolutivo da própria natureza. De maneira que a compreensão da sacralidade da espécie 
humana se estende igualmente para a vida humana individual, uma vez que ela 
constitui, em si mesma, um produto sagrado ou inviolável resultante da própria 
formação da vida individual, seja ela o produto de uma criação divina ou de uma 
evolução[25]. 

Além da concepção da criação religiosa ou evolutiva, Dworkin aponta uma outra forma 
de conferir à vida humana o caráter de sacralidade, qual seja, através da criação ou 
investimento humano. Cada ser humano desenvolvido constitui um produto não só de 
um investimento ou criação natural, como também de um investimento ou processo 
humano criativo e consciente. Uma pessoa adulta, - com suas características, interesses, 
ambições, personalidade e educação -, resulta de um processo humano criador iniciado 
pelos pais e continuado por ela própria, construindo, assim, sua própria biografia. 

Assim, o caráter sagrado de cada vida humana individualmente concebida , do mesmo 
modo que o da espécie, resulta de duas formas de investimento: a criação natural (divina 
ou evolutiva) e a criação humana. Em outras palavras, a sacralidade da vida humana 
começa com a formação da vida por meio da criação natural e continua com a criação 
humana. Por essa razão, no entender de Dworkin, o sentimento de perplexidade diante 
da destruição intencional de uma vida humana, constitui um reflexo do sentimento 
compartilhado por todos acerca do caráter sagrado da vida humana originado nos 
processos de investimento criativo tanto natural quanto humano. A esse respeito, o autor 
ressalta: "a vida de um só organismo humano [...] exige proteção e respeito devido ao 
complexo investimento criativo que essa vida representa e devido ao assombro diante 
dos processos divinos ou criativos que produzem novas vidas a partir das 
anteriores"[26]. Além do que, a vida também exige proteção, por conta dos 
investimentos efetuados pela comunidade e pelo país "em uma linguagem por meio da 
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qual o ser humano absorve e continua um centro de geração de cultura e formas de vida 
e valor"[27]. 

Acrescente-se que Dworkin distingue três modos pelos quais o valor vem a constituir-
se: o instrumental, quando o valor do objeto reside em sua utilidade, isto é, na 
possibilidade de auxiliar as pessoas a obter aquilo que desejam; o subjetivo, na medida 
em que o objeto tem valor simplesmente porque é desejado por alguém em particular; o 
intrínseco, que compreende tudo o que não possui valor instrumental ou subjetivo, 
independendo do que as pessoas gostam, necessitam ou desejam. Segundo Dworkin, 
esse último carece ser tutelado porque é importante em si mesmo, ou seja, possui uma 
qualidade inerente que lhe garante o respeito por parte de todos[28]. 

Dworkin parte do pressuposto de que a vida humana possui um valor sagrado, ou seja, 
um valor intrínseco. A partir daí pondera que também outras formas de vida, e até 
mesmo determinados objetos, o têm. Embora as pessoas se dediquem a fazer ou a obter 
coisas que têm valor, ou porque as necessitam ou porque as desfrutam, algumas 
realizações são respeitadas não porque satisfazem algum desejo ou interesse, mas 
porque têm um valor em si mesmas. Nesse sentido, o autor defende que: "[...] muitas de 
nossas opiniões acerca do conhecimento, da experiência, da arte e da natureza 
pressupõem que, de diversos modos, essas coisas são valiosas por si mesmas e não 
somente por sua utilidade e pelo prazer e satisfação que proporcionam"[29]. 

De acordo com Dworkin, se percebe ainda duas categorias de coisas intrinsecamente 
valiosas, a saber: as que têm valor intrínseco incremental e as que são sagradas ou 
invioláveis. No primeiro caso, quanto mais se tem de algo, tanto melhor. No segundo 
caso, o valor é devido à simples existência da coisa em questão, não existindo relação 
com a quantidade disponível da mesma. Quando se trata do valor incremental, deseja-se 
sempre mais, independentemente do quanto já possuído. O valor sagrado é intrínseco a 
algo e deve-se simplesmente à sua existência. Na concepção de Dworkin a vida não tem 
valor incremental, é tida como simplesmente sagrada[30]. 

O processo de atribuição de valor intrínseco a um objeto pode ser efetuado de duas 
maneiras: por associação ou através de um processo histórico. No primeiro caso, o valor 
é associado ou designado ao objeto, como o valor que os cidadãos atribuem aos 
símbolos nacionais de seu país, como a bandeira ou o brasão nacional, por exemplo. 

Não se trata aqui de um valor incremental, pois não se deseja ter mais do que uma 
bandeira ou um brasão; também não é subjetivo, pois o indivíduo não leva em 
consideração o valor que os símbolos nacionais têm para ele mesmo, mas o valor que 
representam para a nação como um todo. O valor por associação decorre de 
investimentos humanos, morais e sociais. O segundo caso envolve um processo por 
meio do qual algo chegou a ser o que é. O processo de formação do caráter sagrado 
histórico, que pode ter uma conotação religiosa ou evolutiva, surge através de dois tipos 
de investimentos, a saber, genéticos e biológicos. 

A sacralidade da natureza e das espécies animais não se dá por intermédio de 
associações, mas através de um processo histórico, convertendo-as em algo sagrado. De 
acordo com essa concepção, a vida humana adquire diferentes graus de valor, variando 
conforme a quantidade de investimento criativo aplicada a ela. Como decorrência, se 
distingue diversos graus de gravidade na perda da vida humana. Assim, uma morte que 



1269 
 

ocorre no início da vida, representa uma perda menos importante, visto que o 
investimento criativo natural e o investimento humano, realizados nessa vida, 
certamente, terão sido menores[31]. Entretanto, embora as pessoas aceitem a concepção 
do caráter sagrado da vida humana, elas discordam sobre a questão de se a morte 
prematura, quando pode ser evitada, supõe sempre a forma mais grave de frustrar uma 
vida. 

Os conservadores extremistas consideram que a morte prematura será sempre e 
inevitavelmente uma frustração mais grave, quando comparada a qualquer decisão que a 
adie. Em contrapartida a convicção liberal em oposição  à conservadora, considera que, 
pelo menos em certos casos, optar pela morte prematura diminui as possibilidades de 
frustração de uma vida, respeitando o princípio do valor intrínseco[32]. Esse desacordo 
em relação a se a morte prematura representa sempre a mais grave frustração da vida, 
tem sua origem nas orientações religiosas e filosóficas de cada indivíduo, pondera 
Dworkin. 

Dworkin argumenta que  uma pessoa, ao considerar o investimento natural na vida 
humana algo substancialmente importante, mais essencial do que qualquer outra forma 
de investimento, defenderá que a morte prematura e deliberada é a maior frustração da 
vida, ainda que a vida a continuar seja extremamente difícil de ser vivida. Caso não se 
acredite nisso, pôr fim a uma vida na qual ainda não tenham sido efetuados 
investimentos humanos pode ser a melhor solução. Pode-se considerar com isso que 
desacordos sobre o aborto, e por analogia, sobre a utilização de embriões excedentes 
para pesquisas, são reflexos das diferenças profundas sobre a importância moral 
atribuída aos investimentos criativos naturais (biológicos e genéticos) e humanos 
(morais e sociais)[33]. 

Dworkin assevera que a idéia central do valor sagrado deriva do valor concedido ao 
"processo, empreendimento ou projeto" e não do valor atribuído aos resultados. É na 
convicção acerca da existência de um processo histórico de formação da vida humana 
que reside a noção do sagrado, isto é, na compreensão da maneira como a espécie 
humana chegou a existir, seja baseada na crença evolutiva, seja na crença religiosa da 
criação divina. Nesse sentido, as pessoas lamentam a destruição de uma espécie animal 
ou vegetal por representar a frustração de um processo evolutivo ou projeto de criação 
irrepetível. 

O autor identifica ainda duas características presentes nas convicções acerca do sagrado 
e inviolável: a primeira diz respeito ao fato de que existem diferentes graus de 
sacralidade; a segunda está relacionada com o fato de que as convicções sobre a 
inviolabilidade são seletivas. No que tange às variações do grau de sacralidade, 
Dworkin sustenta que é considerada mais lamentável a destruição de uma espécie 
animal, como o do tigre da Sibéria, por exemplo, do que a de uma ave exótica. Essa 
seletividade está condicionada pelas necessidades básicas de cada um, juntamente com 
suas crenças e opiniões. Assim, por exemplo, muitas pessoas não têm nenhum pesar por 
se cortar árvores para deixar espaço com o fim de construir uma casa, ou matar 
mamíferos complexos para obter alimentos, enquanto outras o têm.[34] 

Sobre essa questão, Dworkin aponta que: "de diversos modos os indivíduos são 
seletivos acerca de que produtos e classes de processos criadores ou naturais são 
tratados como invioláveis"[35]. Para a maior parte das pessoas, continua, "não há um 
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único princípio geral do qual fluem todas as suas convicções acerca do sagrado, mas 
uma complexa rede de sentimentos e intuições"[36]. Resta evidenciado, com isso, que 
na aplicação da idéia do valor intrínseco haverá diferentes graus de sacralidade, pois não 
há um único princípio geral seguido por todos para atribuir valor sagrado a algo, mas 
esse depende daquilo que as pessoas consideram valioso, elas selecionam o que é 
sagrado conforme suas necessidades, crenças e convicções. 

4. Singer e a crítica à sacralidade da vida humana 

Paul Singer caminha em direção distinta, e considera que uma teoria ética deve sempre 
objetivar a universalidade. Um princípio ético universalmente válido não pode estar 
pautado em uma concepção relativista ou subjetivista. A ética não é relativa nem 
subjetiva, pois um juízo moral está para além da reflexão sobre os costumes da 
sociedade na qual é formulado. Embora o indivíduo seja influenciado por crenças e 
costumes, uma decisão ética é sempre própria do sujeito. A concepção relativista 
defende que a ética é relativa à sociedade em que se vive, isto é, nenhum juízo moral 
precisa superar os costumes, apenas justificá-los. Diante disso, o que para um 
determinado grupo social é eticamente correto, para outro pode estar errado. Mas, esse 
raciocínio acaba por terminar em erro de juízo ético, ou seja, o que é certo ou errado vai 
depender da sociedade em questão. Também o subjetivismo, que vê os juízos éticos 
como descrições das atitudes de quem fala, conduz a conclusões inaceitáveis ao 
defender que o raciocínio ético, com bases racionais mais amplas, para além da 
perspectiva subjetiva não é possível. Ao contrário, Singer em sua ética, concede à razão 
um importante papel nas decisões éticas[37]. 

Na concepção de Singer, ao serem abordados os temas éticos referentes à igualdade 
humana, ao aborto, à eutanásia e ao meio ambiente, é necessário recusar "quaisquer 
pressupostos de que todos os membros de nossa espécie têm algum mérito específico 
[...] que os coloque acima dos membros de outras espécies simplesmente por serem 
membros da nossa"[38]. 

Destarte, Singer propõe o princípio da igual consideração de interesses semelhantes 
(PICIS) como base sólida para conduzir as relações morais dos seres humanos com 
outros seres da espécie humana e também as relações com os animais dotados de 
sensibilidade, não pertencentes à espécie humana[39]. Deve-se deixar de tomar decisões 
éticas com base na aparência externa do ser, ou em outras características factuais. Deve-
se dar relevância aos interesses, principalmente ao interesse em não sentir dor. 

De acordo com Singer, a capacidade de sofrer é uma condição prévia para se ter 
interesses: "a capacidade de sofrimento é a característica vital que confere a um ser o 
direito à igual consideração"[40]. Quando um ser é capaz de sofrer não há qualquer 
razão moral para não se levar em conta esse sofrimento. Assim, a igualdade deve ser 
estendida a todos os que possuem interesses. Qualquer forma de discriminação para 
com os seres dotados de interesses viola o princípio ético da igual consideração. 

Em sua essência, o PICIS exige a atribuição do mesmo valor aos interesses semelhantes 
dos seres diferentes atingidos pelas conseqüências de um ato, independentemente de 
características factuais como, por exemplo, o grau de inteligência. Tal princípio não 
busca fundamento numa presumida igualdade factual, mas na igualdade de interesses 
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semelhantes. De forma que, em acordo com o PICIS, atribui-se um peso preferencial 
aos interesses mais relevantes, seja qual for a espécie à qual o ser senciente pertença. 

Em decorrência dessa teoria ética, o autor afasta a idéia do caráter sagrado da vida 
humana como fundamento para o estabelecimento de um princípio ético universalmente 
válido. A moral tradicional se apóia na sacralidade da vida humana e pressupõe que a 
singularidade dessa espécie de vida exclui qualquer possibilidade de comparação ou de 
equiparação com a de outros seres vivos. A proposta inovadora de Singer, de inclusão 
dos seres sencientes no âmbito da consideração moral, representa uma revolução no 
campo da ética, sendo recebida com uma forte resistência, pois exige o abandono de 
intuições e convicções morais fundadas em teses conservadoras. Essa resistência, em 
parte, tem como motivo o fato de Singer empregar os conceitos de "interesse" e 
"preferência", os quais acabam por ocupar o lugar daquilo que, na ética tradicional 
concorrente, é denominado "valor intrínseco" ou "valor sagrado". 

Singer considera que a doutrina da sacralidade da vida humana constitui uma forma de 
afirmar que a "vida humana possui algum valor especial, totalmente diverso do valor 
atribuído à vida de outros seres vivos"[41]. Todos estão habituados a falar do infinito 
valor da vida humana, tornando-se difícil abandonar a idéia de que a vida humana tem 
um valor único. Esse valor justifica o uso de todos os recursos existentes para salvar 
uma vida humana. 

Ao empregar-se expressões como "vida humana" ou "ser humano" prevalece sempre 
uma certa confusão, sustenta Singer. Por vezes, o termo "ser humano" é empregado 
como sinônimo de "membro da espécie Homo Sapiens". Em outras situações, o uso do 
termo "humano" diz respeito aos indivíduos dotados de características como: 
consciência de si, autocontrole, senso de futuro e passado, capacidade de relacionar-se 
com os outros, preocupação com os demais, comunicação, etc[42]. Nesse segundo 
emprego do termo não se faz referência ao fato de o ser pertencer à espécie Homo 
Sapiens, mas se sustenta que os seres humanos são dotados de determinadas qualidades 
e o ser em questão as possui em alto grau. Um embrião ou uma criança com grave 
deficiência mental caberia somente na primeira definição do termo - "membro da 
espécie Homo Sapiens" -, e não na segunda[43]. 

Sendo assim, o primeiro problema relativo à idéia de sacralidade da vida humana reside 
no próprio uso do termo humano. Em virtude das dificuldades do uso desse termo, 
Singer propõe a utilização do termo humano, para referir aos integrantes da espécie 
Homo Sapiens, e do termo pessoa, quando se tratar de um ser racional e autoconsciente. 
O termo pessoa incorpora os elementos do sentido popular de ser humano, não 
abrangidos por "membro da espécie Homo Sapiens"[44]. O termo pessoa, para Singer, 
não tem significado equivalente ao termo ser humano. Portanto, pode haver pessoas que 
não são membros da espécie humana, bem como pode haver humanos que não são 
pessoas. 

Singer se propõe a reavaliar a crença no valor intrínseco da vida dos membros da 
espécie Homo Sapiens, buscando compreender o caráter sagrado da vida inclusive para 
os animais por ele considerados como pessoas. Para o autor, deve ser abandonada a 
crença na existência de um valor especial na vida de um membro da espécie humana e 
aceitar a existência de um valor especial na vida de uma pessoa[45]. 
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Singer também admite que algumas formas de vida são consideradas preferíveis em 
comparação a outras. É possível inclusive classificar o valor de vidas diferentes na 
forma de alguma ordenação hierárquica, ainda que algumas comparações sejam de 
difícil concretização. Na avaliação do autor, "quanto mais altamente desenvolvida fosse 
a vida consciente de um ser, quanto mais intenso o grau de autoconsciência de 
racionalidade e mais ampla a gama das experiências possíveis, mais se preferiria esse 
tipo de vida" [46] na efetivação de uma escolha entre ela e um nível de consciência 
inferior. 

Desse modo, ao refletir sobre o valor da vida, não se pode afirmar que uma vida é uma 
vida, igualmente valiosa, seja humana ou animal. Para Singer, se trata de especismo a 
defesa de que a vida de um ser consciente de si, capaz de pensamentos abstratos, de 
planejar o futuro, de realizar complexos atos de comunicação, etc., possui um valor 
maior que a vida de um ser não dotado de tais aptidões. 

Por outro lado, Singer aponta para a substituição da antiga crença de que toda vida 
humana tem o mesmo valor, pela crença de que o valor da vida humana varia, em 
conformidade com a qualidade dessa vida. 

Na opinião de Singer, a única versão defensável da doutrina do caráter sagrado da vida é 
a denominada doutrina do caráter sagrado da vida pessoal. Esse enfoque estabelece que 
não somente a vida dos seres integrantes da espécie humana tenha um caráter sagrado. 
Ela inclui todos aqueles seres definidos por Singer como pessoas, cujas vidas passam a 
ser consideradas individualmente, independentemente de sua espécie[47]. 

Finalmente, para Singer, é a capacidade de observar-se existindo no tempo e, desse 
modo, de aspirar a uma vida mais longa, juntamente com a apresentação de interesses 
não passageiros, direcionados para o futuro, que constitui a característica responsável 
por distinguir os seres considerados pessoas, daqueles considerados substituíveis. A 
morte, para um ser carente de consciência de si, representa tão somente uma interrupção 
das experiências, em razão da inexistência de um interesse pela continuidade da vida. 
Por via de conseqüência, não há, na vida desse ser, um valor intrínseco. Em sentido 
oposto, no caso de uma pessoa, ela pode desejar continuar vivendo, pois possui a 
autoconsciência e infligir-lhe a morte representaria a perda de um valor insubstituível. 

Considere-se como ponto de partida a seguinte questão, formulada por Singer[48]: 
"Haverá um valor especial na vida de um ser racional e autoconsciente, por oposição a 
um ser que seja meramente senciente?". Com essa formulação, pretende-se saber se ser 
"pessoa" implica em pertencer a um grupo com diferentes considerações morais, isto é, 
destinado a receber um tratamento diferenciado dos demais. 

Um possível enfoque encontra-se na proposta de Singer[49] que, a partir do ponto de 
vista do utilitarismo de preferências, considera que tirar a vida de uma pessoa será 
normalmente pior do que tirar a vida de algum outro ser, visto que, de acordo com suas 
preferências, as "pessoas" orientam-se muito pelo futuro. Isso porque "os seres que não 
conseguem verem-se como entidades dotadas de um futuro não podem ter quaisquer 
preferências a respeito de sua existência futura"[50]. Essa enfoque de Singer se 
encaminha no sentido da senciência como critério para se ter um "status moral" e a 
consciência de si mesmo para se ter "direito à vida". 
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A análise da concepção utilitarista singeriana que identifica o marco ético e jurídico da 
vida (humana e não humana) na senciência ou então na capacidade de sentir prazer e 
dor, leva conseqüentemente ao racionalismo e guarda simetria aos parâmetros utilizados 
para diagnosticar o momento da morte do ser humano, qual seja, o término da atividade 
cerebral. Assim o ser humano como Pessoa começaria quando do início da atividade 
cerebral cortical e terminaria com a cessação dessa mesma atividade. 

Tendo em vista essa disparidade de critérios não causa surpresa que as respostas 
fornecidas à questão do momento em que se instala a condição de Pessoa variem desde 
a fecundação até algum ponto (indeterminado) depois do nascimento[51], e que, entre 
esses dois extremos, se anunciem inúmeros outros cortes temporais intermediários. 

Conclusões 

Ambos autores buscam ampliar o espectro da teoria do valor. Singer critica 
profundamente a idéia do sagrado, quando essa, na visão tradicional, inclui somente os 
integrantes da espécie Homo sapiens. A visão tradicional da sacralidade de toda vida 
humana finda por levar à prática especista, ocultando as características morais de muitas 
pessoas que possuem valor intrínseco. Assim, o autor recusa a idéia da "sacralidade da 
vida humana" e aceita a idéia da sacralidade caso inclua todas as pessoas. Dworkin, por 
sua vez, estende o valor sagrado á diferentes espécies e, inclusive, a coisas inanimadas. 
Ambos os autores admitem, ainda, diferentemente da visão tradicional sobre o caráter 
sagrado da vida humana, que o valor da vida varia segundo a qualidade dessa vida. 

Embora Singer e Dworkin apresentem semelhanças em suas observações sobre o valor 
intrínseco, Singer considera que não seja esse o fundamento para o desenvolvimento de 
uma ética universal. 

Dworkin afirma que a idéia do sagrado apresenta graus de variação e as convicções 
sobre o sagrado ou inviolável são seletivas. Ou seja, as convicções acerca do sagrado 
resultam de uma complexa rede de sentimentos e intuições[52]. A idéia sobre o valor da 
vida humana é interpretada de modos distintos, explica o autor. Essas diferentes 
interpretações expressam instintos muito poderosos e convicções subjetivas. Com isso, 
o próprio Dworkin admite que a idéia do valor intrínseco está aberta a diversas 
interpretações[53]. Assim, a teoria do valor intrínseco não pode ser utilizada para 
formular um princípio universalmente válido, devido aos sentimentos subjetivos de cada 
um. 

A teoria do valor intrínseco conduz ao relativismo e ao subjetivismo éticos, pelo fato de 
que cada um pode tomar decisões morais com base em seus próprios sentimentos em 
relação ao objeto sobre o qual se dirige a ação. Aquilo que para uma pessoa é dotado de 
um grande valor intrínseco, para outra pode não possuir valor algum ou um valor 
ínfimo. Em outras palavras, as pessoas consideram o que é valioso para elas, de acordo 
com suas crenças e convicções individuais ou de uma determinada coletividade. Há uma 
eleição individual ou coletiva, subjetiva ou relativa, daquilo que para elas entendem por 
sagrado. Desse modo, não sendo um princípio objetivamente determinado, não há 
possibilidade de o princípio do valor intrínseco ser aplicado de modo universal e 
imparcial em todos os casos. 
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