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Resumo: O conceito de autonomia tem sido parte integrante da 
compreensão e desenvolvimento da bioética, tanto na tradição 
do pensamento norte-americano como do pensamento europeu. 
Estas duas formulações têm sustentado, no Ocidente, o exercício 
concreto das ciências biomédicas e suas ramificações, através da 
aplicação de princípios específicos a cada tradição e emergidos 
de um contexto sócio-cultural próprio, sobretudo no pós-se-
gunda guerra mundial (bioética principialista). Nestes dois con-
juntos de princípios, cada qual constituído por 4 princípios, o 
respeito pela autonomia é o único ponto comum, donde se res-
salta a sua importância, muito embora não exclusiva, para a 
compreensão e aplicabilidade efectiva da bioética actual. Pre-
tende-se, com o presente artigo, aprofundar o conceito de auto-
nomia, evocando a sua fundamentação histórica e filosófica na 
elaboração de teorias principialistas nos Estados Unidos da 
América e na Europa, salientado alguma divergência de enqua-
dramento em que actualmente se insere. Para tal, aborda-se de 
que forma, a compreensão da noção de autonomia se deixa in-
fluenciar pela vizinhança com os outros princípios que consti-
tuem cada modelo, reflectindo especificamente sobre o contri-
buto que o princípio da dignidade aporta ao princípio da autono-
mia, na fundamentação de origem europeia. 
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principialismo; pensamento norte-americano; pensamento euro-
peu. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 conceito de autonomia tem sido um conceito 
marcante para a compreensão e desenvolvimento 
da bioética ocidental, tanto na tradição de origem 
americana como europeia. 

Estas duas tradições têm sustentado, no 
ocidente, o exercício concreto das ciências biomédicas e suas ra-
mificações, através da aplicação de teorias éticas específicas, al-
gumas baseadas na eleição de princípios que facilitariam, por um 
lado, a reflexão acerca das questões bioéticas e constituiriam, 
por outro, uma teoria de acção para a resolução concreta de ques-
tões.  

Para o âmbito do trabalho foram escolhidas duas propos-
tas sobre as quais nos debruçaremos de forma mais detalhada: a 
Teoria Principialista de Beauchamp e Childress expressa no li-
vro “Principles of Biomedical Ethics” e a Iniciativa Europeia 
formulada no “Basic Ethical Principals in European Bioethics 
and Biolaw” (BIO-MED II Project). 

Estes dois conjuntos de princípios, surgidos respectiva-
mente, no final da década de 70 e em finais da década de 90 do 
século passado, constituem um esforço de teorização da bioética, 
através da sistematização de regras e ideais morais, que pudes-
sem uma nova lógica de acção como resposta aos desafios de-
correntes do extraordinário desenvolvimento tecnológico na me-
dicina. Cada proposta, é constituída por 4 princípios distintos e 
em que o respeito pela autonomia é o único ponto comum.  

De facto, a autonomia toma em ambas as abordagens 
uma centralidade, quer pela primazia que tradicionalmente tem 
obtido no entendimento global das questões da bioética, quer 
pelo carácter articulador central com que estabelece relações 
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com e entre os vários outros valores e princípios essenciais. 
Os princípios escolhidos em cada quarteto são, segundo 

os seus autores, interdependentes e relacionam-se entre si em al-
gum grau, pelo que se conclui que a vizinhança com certos prin-
cípios, e não com outros, influencia e contribui para a compre-
ensão que o próprio princípio da autonomia tem em cada uma 
das propostas, e desta forma poderá coadjuvar a determinar um 
curso nas escolhas éticas decorrentes. 

A dignidade humana é primordial e expressa o valor on-
tológico humano reconhecido em vários documentos fundamen-
tais da modernidade, aceites de forma generalizada no mundo, 
ainda que não inteiramente cumpridos. No entanto, como num 
paradoxo, é possível que pela sua omnipresença teórica e ampli-
dão de significado, o seu princípio possa estar a ser menos con-
siderado na acção prática da bioética em detrimento de outros 
princípios que não o excluindo, deixam de fora realidades hu-
manas que importa incluir. 

Pretende-se, assim, com o presente artigo, aprofundar o 
conceito de autonomia, evocando a sua fundamentação histórica 
e filosófica na elaboração de teorias principialistas, primeira-
mente nos Estados Unidos da América e, mais tarde, na Europa, 
salientado posteriormente alguma divergência de enquadra-
mento em que actualmente se insere. Para tal, aborda-se de que 
forma, a compreensão da noção de autonomia se deixa influen-
ciar pela vizinhança com os outros princípios que constituem o 
quarteto de cada origem. E, sobretudo, especificamente reflectir 
sobre o contributo que o princípio da dignidade pode aportar ao 
princípio da autonomia, na fundamentação de origem europeia. 

 
2. CONVERGÊNCIAS EM TORNO DO PRINCÍPIO DA AU-
TONOMIA NA BIOÉTICA OCIDENTAL  

 
2.1. GÉNESE DA BIOÉTICA  

 
A palavra-nova “bioética” surgiu em inícios de 1971 pela 
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mão de Van Rensselaer Potter, investigador oncologista, na uni-
versidade de Winconsin, e quase em simultâneo foi utilizada 
também pelo médico ginecologista-obstetra André Hellegers, da 
universidade de Baltimore/Georgetown, ainda que com uma co-
notação diferente. Crê-se hoje que Hellegers não teve conheci-
mento prévio do neologismo proposto por Potter1. Para o pri-
meiro, a bioética combinaria os conhecimentos das ciências bi-
ológicas com as ciências humanas para produzir uma ciência 
global que permitiria ao homem sobreviver de forma sustentá-
vel, bem inserido no seu ambiente natural. Hellegers foi, por seu 
turno, em larguíssima medida responsável pela direcção da bi-
oética para o campo da investigação biomédica e das ciências da 
vida2, que a consolida hoje como área do saber transversal e es-
truturante para o reflectir e orientar como fazer e utilizar a ciên-
cia / tecnologia, particularmente consideradas a nível humano. 

Durante a década de setenta a bioética cresce e afirma-se 
também no contexto académico e social, para além da investiga-
ção, e em 1978 surge o Relatório de Belmont, que incide sobre 
a experimentação humana com o objectivo de legitimar as suas 
práticas e prevenir eventuais abusos futuros dela decorrentes3. 
Uma nova forma de abordar a bioética emergiu: pela primeira 
vez se fala em princípios a atender na discussão bioética em pes-
quisa biomédica – são referidos os princípios do respeito à auto-
nomia, princípio da beneficência e princípio da justiça4. Um ano 
mais tarde, possivelmente por uma percepção da necessidade de 

 
1 Garrafa V, Martorell LB, Nascimento WF. Críticas ao principialismo em Bioética: 
perspetivas desde o Norte e desde o Sul. Saúde Sociedade S. Paulo, v.25, n.2, p.442-
451, 2016. 
2 Gomes CC. Bioética narrativa do começo, Seminário de Bioética no âmbito do curso 
de doutoramento em Bioética. Universidade Católica Portuguesa - Porto, 2019. 
3 Garrafa V, Martorell LB, Nascimento WF. Críticas ao principialismo em Bioética: 
perspetivas desde o Norte e desde o Sul. Saúde Sociedade S. Paulo, v.25, n.2, p.442-
451, 2016. 
4 Belmont report: ethical principles and guidelines for the protection of human sub-
jects of research. Report of the national commission for the protection of human sub-
jects of biomedical and behavioral research, 1998. 
http://www.med.umich.edu/irbmed/ethics/belmont/BELMONTR.HTM 
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estender as discussões éticas à prática clínica e assistencial, Tom 
Beauchamp, que havia sido relator do relatório de Belmont, e 
James Childress publicaram, na senda do documento anterior, o 
livro “Principles of biomedical ethics”5, onde utilizaram os prin-
cípios do relatório de Belmont e introduziram um quarto - o prin-
cípio da não maleficência6. O pensar e o agir da bioética segundo 
princípios estaria assim iniciado numa orientação a que se cha-
mou bioética principialista7. 

O livro de Beauchamp e Childress constituiu um marco 
histórico de enorme relevo e fez parte das primeiras iniciativas 
teóricas para responder à agitação sentida, no seio da Europa e 
EUA, decorrente de um fluxo de diversas transformações e des-
cobertas que caracterizaram todo o século XX, mas sobretudo 
no pós-segunda guerra mundial8. Sobre a história social e cien-
tífica que deu origem à bioética como nova expressão do saber, 
consultar M. P. Neves (2005)9. 

O modelo principialista americano têm-se revelado in-
contornável na reflexão bioética, o que decorre muito de ter um 
suporte teórico concreto de onde é possível partir para orienta-
ções práticas. No entanto, outras reflexões foram surgindo no 
decorrer do tempo, com propostas de modelos alternativos em 
que se consideram aspectos descurados por T. Beauchamp e J. 
Childress. De referir, que o “Principles of biomedical ethics” vai 
na 7ª edição (2013), e que os autores têm sabido, ao longo dos 
anos, responder às críticas sucessivas que vão sendo feitas, 

 
5 Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 6ª ed., N. York: Ox-
ford university press, 2009. 
6 Gomes CC. Bioética narrativa do começo, Seminário de Bioética no âmbito do curso 
de doutoramento em Bioética. Universidade Católica Portuguesa - Porto, 2019. 
7 Neves MP. A teorização da bioética. In: Neves MP (Coord.) - Comissões de Ética: 
da base teórica à actividade quotidiana. Gráfica de Coimbra, 2ª ed. revista e aumen-
tada, p.37-63, 2007. 
8 Garrafa V, Martorell LB, Nascimento WF. Críticas ao principialismo em Bioética: 
perspetivas desde o Norte e desde o Sul. Saúde Sociedade S. Paulo, v.25, n.2, p.442-
451, 2016. 
9 Neves MP. Bioética e Bioéticas. In: Neves MP, Lima M (Coord.) - Bioética ou bi-
oéticas na evolução das sociedades. Gráfica de Coimbra p.287-309, 2005. 
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actualizando-o e mantendo-o válido e relevante na bioética ac-
tual. 

Na Europa, a abordagem principialista americana tem 
sido aplicada de forma mais limitada10, com críticas de conteúdo 
diverso11 surgidas ao longo do tempo e que conduziram a cami-
nhos diversificados à medida que a bioética se foi desenvol-
vendo e estruturando no âmbito da sua cultura. Em 1998, é apre-
sentado de forma sintética a “Declaração de Barcelona” e, em 
2000, publicado o “Basics Principles in Bioethics and Biolaw”, 
um projecto de análise que se baseia num modelo do tipo prin-
cipialista enraizado na cultura europeia, onde foram apresenta-
dos quatro princípios éticos - autonomia, dignidade, integridade 
e vulnerabilidade, como quatro ideias / valores essenciais numa 
cultura de protecção dos direitos humanos relativamente aos do-
mínios da biomedicina e biotecnologia12. O projecto foi reali-
zado no âmbito de um projecto da União Europeia e teve a cola-
boração de 22 parceiros, de 13 países europeus, que se reuniram 
e discutiram juntos presencialmente e individualmente através 
de reuniões parcelares com o relator do projecto13. Acresce neste 
projecto, o empenho que houve na valorização ímpar da pessoa 
humana e a particularidade do alargamento da ética ao mundo 
biológico em geral14 (sobre o qual não nos debruçaremos). 

 
2.2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRINCÍPIO 
DA AUTONOMIA 

 

 
10 Cabral R. Os princípios de autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. In: 
Archer L, Biscaia J, Osswald W (Coord.) - Fundamentos da Bioética, Ed. Verbo, p.53-
58, 1996. 
11 Hayry M. European values in bioethics: why, what and to be used? Theorethical 
Med., v24, p.199-214, 2003. 
12 Rendtorff JD, Kemp P. Basic ethical principles in european bioethics and biolaw. 
Report to the European commission of the BIOME-II project. Copenhagen / Center 
for ethics and Law, Barcelona / Borja de Bioetica. v1 e v2, 2000. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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A autonomia é um princípio e um valor essencial, desde 
cedo, nos fundamentos da civilização ocidental. Inicialmente 
com âmbito político, aplicado aos povos e estados helénicos, a 
autonomia veio posteriormente a ter uma conotoção moral, es-
tendendo-se aos indivíduos15. O termo deriva de duas palavras 
gregas, “autos” e “nomos”, que significam ser autor da própria 
lei16, o poder de dar a si próprio uma regra definindo os seus 
interesses, relações17 e compromissos, estritos ou alargados à co-
munidade em que se insere. Assim, uma pessoa autónoma é 
aquela capaz de deliberar sobre os seus objectivos pessoais e de 
agir intencionalmente na direcção dessa deliberação. Nos cuida-
dos de saúde, a aplicação deste princípio está muito relacionada 
com a possibilidade de discussão e escolha dos doentes e família 
face às hipóteses em aberto, dentro dum limite socialmente de-
finido e aceite. 

O conceito de autonomia na filosofia moral e na bioética, 
reconhecendo a capacidade humana para a auto-determinação, 
fez emergir o princípio que a defende - o respeito pela autono-
mia18, que muitas vezes se simplifica referindo-se-lhe apenas 
como princípio da autonomia. É a operacionalização deste prin-
cípio que é destacada na Declaração Universal da UNESCO para 
a Bioética e Direitos Humanos onde se lê que “a autonomia de 
cada pessoa deve ser respeitada, devendo ser assumida com res-
ponsabilidade e respeitando a autonomia dos outros”19. Esta de-
claração, de 2005, aprovada por unanimidade pelos 191 países 

 
15 Cabral R. Autonomia. In: Cabral R. - Temas de ética. Publicações da Faculdade de 
Filosofia, UCP – Braga. p.13-14, 2000. 
16 Cabral R. Os princípios de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. In: 
Archer L, Biscaia J, Osswald W (Coord.) - Fundamentos da Bioética. Ed. Verbo, p.53-
58, 1996. 
17 Firmino F. Autonomia e respeito. In:  Neves MP, Pacheco S. (Coord.) - Para uma 
ética de enfermagem. Gráfica de Coimbra, p.238-248, 2004. 
18 Miller BL. Autonomy. In: Post SG (Editor) - Encycplopedia of bioethics. Ed. Mac-
millan reference USA, 3rd ed, v1, p.246-249, 2003. 
19 The UNESCO universal declaration on bioethics and human rights. UNESCO pu-
blishing, 2009. 
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da organização, trata das questões éticas relacionadas à medi-
cina, ciências da vida e tecnologias aplicadas aos seres huma-
nos20.  

Na tradição ocidental, a autonomia está ligada ao funda-
mento originário da liberdade e da dignidade humana querendo 
com esta dupla contribuição salientar, “a vocação de auto-cons-
ciência avaliativa e valorativa de cada pessoa”21 que lhe permite 
desejar, ponderar e escolher dentro do seu quadro existencial e, 
simultaneamente, aos inegáveis direitos e valor intrínseco que 
permanecem mesmo que essa mesma autonomia esteja diminu-
ída, temporária ou permanentemente. A este propósito, ressalta 
a mesma declaração que “para pessoas que não estejam capazes 
de exercer a sua autonomia, medidas especiais devem ser toma-
das para proteger os seus direitos e interesses”.  

Para o exercício da autonomia é condição que o indiví-
duo seja capaz de decidir estando livre de limitações graves in-
teriores e livre de constrangimentos externos que o coartem de 
forma determinante. Em verdade, a autonomia pura é difícil e 
raramente, se alguma vez, atingível. Ou seja, para uma acção ser 
considerada autónoma apenas é necessária uma “certa quanti-
dade de compreensão e liberdade e não uma compreensão com-
pleta ou uma ausência total de contrangimento”22. Daqui decorre 
que não se devem exigir condições excessivas de autonomia, 
mas apenas as que se normalmente se pressupõe ao considerar 
alguém capaz noutros campos. 

Existem, porém, condições que impedem um exercício 
livre e intencional da autonomia própria, devendo as pessoas 
nestas condições ser protegidas até que, se tal for possível, as 
readquiram novamente. Consideram-se limites decisivos à deci-
são autónoma a existência de limites internos significativos 

 
20 Ibidem. 
21 Domingues B. Informação verdadeira, liberdade e influências. In: Archer L, Biscaia 
J, Osswald W (Coord.) -Fundamentos da Bioética. Ed. Verbo, p.71-78, 1996. 
22 Beauchamp TL, Childress JD. Principles of Biomedical Ethics. 6ª ed., N. York: 
Oxford university press, 2009. 
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decorrentes de uma capacidade diminuída para deliberar e/ou 
controlar desejos e acções. Como exemplos, a imaturidade pre-
sente nas crianças pequenas e em pessoas com atrasos cognitivos 
precoces, nos quadros pro-gressivos demenciais de etiologias di-
versas, nas perturbações mentais graves que evoluem com ten-
dências suicidas, pessoas com psicoses e esquizofrenia descom-
pensadas ou dependentes de drogas, entre os mais frequentes. 
Também se considera uma limitação à decisão autónoma do in-
divíduo a sua não-compreensão do que lhe é dito, não por ausên-
cia de capacidade cognitiva e deliberativa, mas por ausência de 
acesso a informação de qualidade - por iliteracia específica, por 
incapacidade ou negligência médica em proporcioná-la. 

Este último ponto toma particular relevância nos cuida-
dos em saúde e tem sido amplamente considerado e constrito 
com a introdução do consentimento informado na prática clínica 
e ensaios clínicos. Os profissionais de saúde não devem, todavia, 
considerar que apenas nos grandes processos decisórios, como 
cirurgias, participação em terapêuticas inovadoras e outros iden-
tificados por normas/decretos, devem os doentes e famílias de-
vem ser bem informados visando a capacitação do indivíduo na 
sua escolha. A boa comunicação é matriz essencial a todo o cui-
dado e, nos inúmeros actos e tratamentos propostos e praticados 
sem necessidade de consentimento informado, essa condição 
não deve fazer diminuir no espírito do clínico a relevância de 
uma adequada explicação de diagnóstico, terapêutica e prognós-
tico. Na saúde, é frequente o encontro com pessoas vulneráveis 
e em situação de fraqueza, mais dependentes de outros, e em que 
a autonomia pura é ainda mais teórica; vários factores, internos 
e externos à pessoa, podem agravar a sua vulnerabilidade e, por 
seu turno, aumentar a limitação à decisão autónoma23. Dada a 
sua importância ética, a autonomia não é apenas um valor a ser 

 
23 J. D. Rendtorff, P. Kemp. Basic ethical principles in european bioethics and biolaw. 
Report to the European commission of the BIOME-II project, v1, 1998. 
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considerado, mas um a ser activamente promovido24, dentro das 
instituições de saúde. 

Consideram-se limites decisivos à decisão autónoma a 
existência de limites externos significativos como a coacção e a 
manipulação25, usados como forma de controlo e poder sobre 
outro retirando-lhe a possibilidade de escolha. Existem ainda li-
mites externos que são consistentes com a acção autónoma e que 
são aqueles decorrentes das limitações do viver numa sociedade 
com regras e fronteiras morais e legais.  

Assim se entende que a autonomia não é um valor social 
absoluto e, logo, o seu princípio não tem aplicação incondicio-
nal. Beauchamp e Childress dizem no seu livro que a autonomia 
é um valor prima facie, i.e., apesar da sua força não se sobrepõe 
aos restantes princípios e pode mesmo ser ultrapassado por con-
siderações morais que com ele compitam26. No caso mais espe-
cífico dos cuidados em saúde, o respeito pela autonomia do do-
ente pode legitimamente ser limitado pelo respeito por outros 
valores, assegurados por outros princípios, nomeadamente o da 
beneficência e justiça27. No entanto, uma crítica recorrente a este 
modelo tem sido, precisamente, a primazia do respeito pela au-
tonomia em detrimento dos demais, como veremos adiante. De 
igual modo, J. Rendtorff e P. Kemp no “Basic Ethical Principles 
in European bioethics and biolaw”, enfatizam que os princípios 
eleitos são interdependentes e não mutuamente exclusivos, po-
dendo haver tensões, dilemas e contradições na sua aplicação 
real. Ou seja, a autonomia não é o único princípio a ter em conta, 
devendo ser compatibilizado com outros, não sendo de aceitar o 

 
24 J. Azétsop, S. Rennie. Principialism, medical individualism, and health promotion 
in resource-poor countries: can autonomy-based bioethics promote social justice and 
population health? Philosphy, Ethics and Humanities in Medicine, 5:1, 2010. 
25 Miller BL. Autonomy. In: Post SG (Editor) - Encycplopedia of bioethics. Ed. Mac-
millan reference USA, 3rd ed, v1, p.246-249, 2003. 
26 Beauchamp TL, Childress JD. Principles of Biomedical Ethics. 6ª ed., N. York: 
Oxford university press, 2009. 
27 Miller BL. Autonomy. In: Post SG (Editor) - Encycplopedia of bioethics. Ed. 
Macmillan reference USA, 3rd ed, v1, p.246-249, 2003. 
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primado absoluto que lhe é atribuído por alguns autores28.  
A autonomia tem diferentes graus, sendo actualmente 

preferível atribuir capacidade ou incapacidade de decisão autó-
noma face a uma decisão concreta. De facto, há uma hierarquia 
na complexidade das decisões, e as pessoas geralmente conside-
radas “não autónomas” podem decidir em algumas decisões 
pontuais29 que sejam capazes de avaliar e que em geral dizem 
respeito a deliberações mais simples. 

A heteronomia, em oposição à autonomia, consiste na 
entrega a outro da(s) decisão(ões) sobre si próprio, e pode ser 
uma decisão livre da pessoa. Daqui decorre que o exercício da 
autonomia não exclui a influência e/ou entrega a outrem do jul-
gamento e escolha, fazendo desta a vontade própria. Esta, po-
rém, deve ser feita de forma crítica, com base numa relação de 
confiança e, preferencialmente, ocorrerá quando existe uma as-
simetria de conhecimento específico entre a pessoa que necessita 
de decidir e a pessoa a quem entrega a decisão. 

 
2.3. CONTRIBUTOS DA TRADIÇÃO FILOSÓFICA  

 
O esforço de fundamentação da bioética em ambos os 

polos, americano e europeu, desenvolveu-se a partir das tendên-
cias filosóficas dominantes em cada cultura e, deste modo, pos-
sui simultaneamente um fundo comum a ambas decorrente do 
campo cultural compartilhado, assim como dissemelhanças de-
correntes da divergência em algumas das ascendências filosófi-
cas mais influentes. Ambas as propostas traduzem ideias e/ou 
valores determinantes e fazem parte de uma teoria ética especí-
fica traduzindo posições filosóficas, de consideração do homem 
e das condições éticas essenciais para uma boa vida humana. Os 
contributos para a sua elaboração não são exclusivamente de 

 
28 Cabral R. Os princípios de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. In: 
Archer L, Biscaia J, Osswald W (Coord.) - Fundamentos da Bioética. Ed. Verbo, p.53-
58, 1996. 
29 Ibidem. 



_852________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

ordem filosófica, mas também histórico-cultural, sócio-econó-
mica e religiosa, mas é ainda a tradição filosófica que, incorpo-
rando indirectamente algumas das outras dimensões, marca a di-
ferença30. 

As noções à volta do conceito de autonomia ocidental, 
desenvolvidas ao longo dos tempos, e como resposta a reptos 
históricos diversos, tem as suas raízes num pensamento europeu 
de longa tradição. Desde os filósofos da antiguidade clássica até 
aos nossos dias foram vários os contributos para a composição 
deste conceito.  

Dois filósofos são incontornáveis para a compreensão 
actual desse conceito. Para Immanuel Kant, o filósofo por exce-
lência do Iluminismo, a autonomia tem estreita ligação com a 
dignidade e liberdade humana, sendo que a pessoa humana não 
deve em circunstância alguma tratar-se e tratar outros como um 
meio, mas antes como um fim em si-mesma(os), dado o seu va-
lor incondicional e originário31. Violar a autonomia de uma pes-
soa é tratá-la como um meio e não como um fim em si-mesma, 
isto é, de acordo com os desejos e objectivos de outro, sem con-
sideração pelos desejos e objectivos do próprio32. Kant concebe 
a autonomia como condição de possibilidade de universalidade 
da norma moral, em que o sujeito moral é o autor da lei a que ele 
próprio está submetido e que é universal33. Ou seja, a autonomia 
indica a capacidade do ser humano em agir racionalmente, de se 
auto-governar e legislar, reconhecendo a validade universal de 
uma lei moral e agir de acordo com ela. Como referem alguns 
Kantianos contemporâneos, a exigência de tratar outros como 
um “fim” requer o mesmo empenho na criação de condições 

 
30 Ibidem. 
31 Miller BL. Autonomy. In: Post SG (Editor) - Encycplopedia of bioethics. Ed. Mac-
millan reference USA, 3rd ed, v1, p.246-249, 2003. 
32 Beauchamp TL, Childress JD. Principles of Biomedical Ethics. 6ª ed., N. York: 
Oxford university press, 2009. 
33 Silveira de Brito JH, Silveira de Brito A. A autonomia humana: da filosofia à bioé-
tica clínica. Revista Portuguesa de Filosofia, T.68, Fasc.4, p.657-671, 2012. 
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para o desempenho dessa autonomia. 
Esta moralização da ideia de autonomia não tem igual 

correspondência em John Stuart Mill, um filósofo liberal, con-
sequencialista e utilitarista inglês, que tratou a autonomia em ter-
mos de liberdade civil e social, i.e., a natureza e os limites do 
poder que pode ser legitimamente exercido pela sociedade sobre 
o indivíduo34. Para Mill a autonomia significa sobretudo a au-
sência de restrições indevidas sobre a capacidade de pensamento 
e de acção do indivíduo. No seu livro “Sobre a liberdade”, pode 
ler-se que “(n)a parte da sua conduta que apenas diz respeito a 
si, a sua independência é, por direito, absoluta. Sobre si, sobre o 
seu próprio corpo e a sua própria mente, o indivíduo é sobe-
rano”35. Isto constituiria um conteúdo mínimo a ter em conside-
ração no princípio do respeito pela autonomia36. No entanto, 
conforme refere Silveira de Brito (2012), ao continuar a ler a 
obra de Mill, o leitor é forçado a interpretar a referida citação de 
um modo bastante matizado. Mill aponta como limite à liber-
dade individual a justiça: ninguém tem direito de, no exercício 
da sua autonomia, prejudicar os outros. Segundo o mesmo autor, 
Mill afirma que o exercício da liberdade “se aplica apenas a seres 
humanos na maturidade das suas faculdades” e que não implica 
“indiferença egoísta, que finge que os seres humanos nada têm 
a ver com a conduta uns dos outros”. Isto é, Mill preconiza tanto 
a não-interferência na vontade própria como refere limites à in-
terferência de cada um na expressão livre dos outros e procura 
um fortalecimento adequado da expressão da autonomia no con-
junto da sociedade37. 

Estas duas teorias filosóficas contribuíram de forma 
muito significativa para o entendimento do princípio do respeito 

 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Miller BL. Autonomy. In: Post SG (Editor) - Encycplopedia of bioethics. Ed. Mac-
millan reference USA, 3rd ed, v1, p.246-249, 2003. 
37 Beauchamp TL, Childress JD. Principles of Biomedical Ethics. 6ª ed., N. York: 
Oxford university press, 2009. 
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pela autonomia na bioética ocidental e de algum modo se com-
pletam. Beauchamp e Childress expressam-no no seu tratado, re-
ferindo-se às duas visões, embora uma cotação mais significa-
tiva seja atribuída a Mill (e J. Bentham). Para P. Kemp e a sua 
equipa, outras influências determinantes influenciaram a elabo-
ração da sua proposta, para além dos referidos filósofos. Con-
cepções como a da ética das virtudes, que re-emergiu nos anos 
80 do século passado e que tem uma aproximação teleológica, 
com raízes nos ensinamentos éticos de Aristóteles e de Tomás 
de Aquino que de forma decisiva também influenciaram a filo-
sofia e a moral católica38.  

 
3. DIVERGÊNCIAS EM TORNO DO PRINCÍPIO DA AUTO-
NOMIA NA BIOÉTICA OCIDENTAL  

 
3.1. DIFERENÇAS NO ENQUADRAMENTO DO PRINCÍ-
PIO DA AUTONOMIA 

 
Desde o seu início, a bioética apresentou uma ambição 

de carácter prático, com o intuito de construir uma ciência da 
prática, um sistema teórico do pensamento sobre a acção39. Foi 
já apontado que, surgindo de uma problemática comum, inicial-
mente nos EUA e mais na tarde na Europa, a bioética enveredou 
por diferentes orientações à medida que se foi desenvolvendo e 
estruturando.  

Convém acrescer que a perspectiva originária da bioética 
é fundamentalmente humanista40 focando a melhoria integral da 
pessoa e do ser-sendo humano. Pode-se dizer que existe uma 

 
38 Hayry M. European values in bioethics: why, what and to be used? Theoretical 
Med., v24, p.199-214, 2003.  
39 Neves MP. A teorização da bioética. In: Neves MP (Coord.) - Comissões de Ética: 
da base teórica à actividade quotidiana. Gráfica de Coimbra, 2ª ed. revista e aumen-
tada, p.37-63, 2007. 
40 Neves MP. A fundamentação antropológica da bioética. Revista de Bioética v.4 n.1, 
1996. 
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certa unidade identitária na génese da bioética, que soa diferente 
em comunidades distintas, mas que tem por base “a mesma lín-
gua que se vai falando de modo diverso”41, ainda que no Oci-
dente essa linguagem tenha mais semelhanças que diferenças. 

A bioética encontra-se sobretudo enraizada em países 
com desenvolvimento humano muito alto e alto42 em que exis-
tem condições para o seu progresso. Tem menor expressão ins-
titucional, ou nenhuma, em países de baixo desenvolvimento hu-
mano, muito provavelmente pela menor importância atribuída a 
estas questões face a outras sanitárias, organizacionais e sociais 
mais prementes. À medida que o interesse da bioética se estende 
globalmente, a diversidade na análise dos problemas por varia-
ções no ler, julgar e agir das comunidades, torna-se evidente. 
Este é, no presente, um desafio patente, que tem levado ao apa-
recimento de críticas aos modelos mais antigos e ao surgimento 
de novos modelos teóricos. A procura por uma teoria unitária, 
que possa congregar numa voz comum as diferenças, ou procu-
rar o consenso dentro do pluralismo, tem-se revelado muito de-
safiante43. 

Também na Europa múltiplas reflexões eclodiram face 
ao modelo norte-americano dominante e à influência preponde-
rante que o princípio da autonomia tem na concepção da sua bi-
oética.  

Desde a primeira formulação do "Principles of biomedi-
cal ethics", em 1979, que o princípio da autonomia tem sido con-
siderado prevalecente sobre os restantes44. Na realidade o texto 

 
41 Neves MP. Bioética e Bioéticas. In: Neves MP, Lima M (Coord.) - Bioética ou 
bioéticas na evolução das sociedades. Gráfica de Coimbra p.287-309, 2005. 
42 Cf. Relatório de Desenvolvimento Humano no ano 2014, Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, Organização das Nações Unidas, publicado em 
2018. 

43 Neves MP. A fundamentação antropológica da bioética. Revista de Bioética v.4 n.1, 
1996. 
44 Deligiorgi K. Autonomy in bioethics. Symposium. 3,2, p.177-190, 2016. 
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de Beauchamp e Childress explicita que os princípios são deve-
res prima facie, com igual importância, mas, estudando os exem-
plos que fornecem, o primado do princípio da autonomia torna-
se aparente45. Isto constitui uma crítica porque implica escolhas 
e mudanças no dia-a-dia que não são consensuais. Um dos argu-
mentos tem a ver com a possibilidade de desresponsabilização 
por parte dos profissionais de saúde, colocando o ónus da deci-
são sobre o doente e família46, deslocando o fardo da responsa-
bilidade. Outra crítica frequentemente apontada prende-se com 
a perspectiva comunitária: dizem os seus defensores que o indi-
vidualismo que decorre da obediência à liberdade pessoal tri-
unfa, de uma forma sistemática, sobre a moral relacional e co-
munitária e que aquela tem sido o padrão47 para as orientações 
institucionais e as políticas governativas, criando uma "cultura 
da autonomia"48 e menos a uma "cultura de solidariedade", que 
reconhece o dever de ajudar os outros. 

Assim sendo, a perspectiva norte-americana é, de uma 
forma geral, vista como sendo mais individualista uma vez que 
faz pesar mais o princípio da autonomia individual na pondera-
ção das questões. Daí que esteja mais empenhada na resolução 
dos problemas que importam de forma imediata e decisiva para 
um indivíduo por oposição à resolução de grandes problemas em 
que os interesses morais de um grupo estão mais envolvidos e 
em que tradicionalmente a perspectiva europeia tem centrado a 
sua atenção49. 

Na Europa, foi lançado em 1995 o projecto BIO-MED 

 
45 Neves MP. A fundamentação antropológica da bioética. Revista de Bioética v.4 n.1, 
1996. 
46 Miller BL. Autonomy. In: Post SG (Editor) - Encycplopedia of bioethics. Ed. Mac-
millan reference USA, 3rd ed, v1, p.246-249, 2003. 
47 Ibidem. 
48 Deligiorgi K. Autonomy in bioethics. Symposium. 3,2, p177-190, 2016. 
49 Neves MP. A fundamentação antropológica da bioética. Revista de Bioética v.4 n.1, 
1996. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________857_ 
 

 

II50 e, na descrição dos seus objectivos, pode-se ler que a questão 
dos limites do princípio do respeito pela autonomia foi conside-
rada pelo grupo de trabalho como o maior problema na discussão 
bioética, naquela altura. Foi do entendimento de todos que “cri-
anças, pessoas ditas incompetentes por quadros demenciais, 
atrasos cognitivos e em geral todas as pessoas dependentes de 
uma forma significativa de outros, ou pessoas em desespero 
cego, são intelectualmente e/ou fisicamente incapazes de se pro-
teger a si mesmas”. Perguntam os autores: “O respeito pelo in-
divíduo consiste apenas no respeito pela sua autonomia? É o 
princípio da autodeterminação o único princípio ético básico da 
responsabilidade individual e social, no campo da bioética e do 
biodireito?” Foi para responder a estas questões que o grupo ele-
geu três outros princípios – dignidade, integridade e vulnerabili-
dade, à luz do qual as examinou. 

Do ponto de vista formal, estes princípios são fundamen-
talmente ideias orientadoras ou directrizes para a reflexão dos 
profissionais de saúde e cidadãos sobre as implicações éticas da 
biotecnologia e biomedicina51 e a necessidade de proteção dos 
seres humanos. Não pretendem orientar a autodeterminação in-
dividual, mas o direito de proteção da vida e da esfera íntima da 
pessoa52.  

Para estes autores, os três princípios éticos que escolhe-
ram para acompanhar o princípio da autonomia precedem o âm-
bito utilitário da qualidade de vida, que tem uma influência 
muito grande na decisão biomédica. Só integrando-os conjunta-
mente, é possível uma visão real da pessoa pois decorrem da 
compreensão ética da existência e da pessoa humana na sua vida 

 
50 Final Report to the European Commission on the Project “Basic ethical principles 
in bioethics and biolaw 1995-1998 - Part B, 1999. 
51 Neves MP. A teorização da bioética. In: Neves MP (Coord.) - Comissões de Ética: 
da base teórica à actividade quotidiana. Gráfica de Coimbra, 2ª ed. revista e aumen-
tada, p.37-63, 2007. 
52 Rendtorff JD, Kemp P. Basic ethical principles in european bioethics and biolaw. 
Report to the european commission of the BIOMED-II project, v1, 1998. 
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quotidiana.53  Neste sentido, são enquadráveis na tradição huma-
nista europeia e no valor que coloca na pessoa humana, na sua 
realização pessoal e social, num contexto de solidariedade e res-
ponsabilidade54. 

O relatório elaborado deve ser visto como ética política 
que contribui com orientações práticas para um Cultura Ética e 
Legal Europeia uma vez que consideram os princípios “valores 
partilhados” de uma moralidade europeia comum55. 

O modelo norte-americano propõe uma ética moral nor-
mativa, baseada em princípios, que tenta responder à questão: 
Que normas morais devemos aceitar para nos guiar e avaliar a 
conduta e porquê?”56 Os princípios da autonomia, não malefi-
cência, beneficência e justiça devem ser usados como orienta-
ções gerais para a formulação prática de regras mais específicas, 
na ética biomédica57. Os autores creêm que estes princípios são 
suficientemente consensuais para serem usados em diversos 
contextos culturais porque estão a “meia-distância” entre a teoria 
moral por detrás do princípio e as normas aplicadas na prática. 

Em geral, é referido que a bioética principialista norte-
americana se fundamenta em princípios de mais fácil aplicabili-
dade, tornando a transferência da reflexão teórica para a aplica-
ção prática mais ágil, o que tem favorecido o seu sucesso. O ou-
tro lado da maior capacidade operativa, que simplifica e objec-
tiva a abordagem, é que haverá âmbitos da realidade que ficarão 
de fora da análise porque não contemplados pelo conjunto dos 
itens da teoria. Parte da crítica europeia fundamenta-se precisa-
mente neste ponto: a dificuldade de abordar uma realidade com-
plexa e subjectiva com um modelo que consideram incompleto.  

Os seus defensores do advogam que os quatro princípios 

 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Beauchamp TL, Childress JF. Principles of bioemedical ethics. 6th edition. Oxford 
University Press, 2009. 
57 Ibidem. 
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do principialismo norte-americano são constituintes da “moral 
comum”, sobretudo na área da saúde, e que são um caminho de 
ajuda não-exclusivo ao pensamento prático. Valores como os re-
feridos pelo modelo europeu, por outro lado, seriam mais difí-
ceis de aplicar na prática pela sua excessiva amplidão e alargada 
leitura conceptual. 

O sistema conceptual de cada perspectiva é determinante 
para a sua fundamentação. O panorama norte-americano é, de 
uma forma geral, dominado pelo pragmatismo, e tenta estabele-
cer normas de conduta moral que conduzentes à acção boa; os 4 
princípios de Beauchamp e Childress são disso exemplo, consti-
tuindo uma normativa moral para o campo da biomedicina58. A 
reflexão bioética europeia “prossegue uma inquirição acerca do 
fundamento do agir e ser humano, apoiando-se nos princípios 
que determinam a moralidade da acção e nesse sentido constitu-
indo-se uma ética”59. A este propósito referir que Beauchamp e 
Childress referem que os seus princípios fazem parte de uma 
“moral comum”, enquanto os autores europeus ressaltam que os 
princípios são “valores partilhados”, evidenciando já aqui a li-
nha de pensamento que substancia cada proposta. 

Apesar de todos os argumentos expressos há na verdade 
situações em que o princípio da autonomia simplesmente não se 
aplica. Isto é particularmente exacto para os doentes incapazes 
de ponderar e decidir, como já aqui referidos. O princípio é li-
mitado nestes casos e não protege de forma adequada estas pes-
soas, sendo esta uma das razões centrais que levou o grupo eu-
ropeu à introdução do princípio da dignidade na sua proposta. 

 
3.2. CONTRIBUTOS DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRINCÍPIO DA AUTO-
NOMIA NA EUROPA 

 
58 Neves MP. A teorização da bioética. In: Neves MP (Coord.) - Comissões de Ética: 
da base teórica à actividade quotidiana. Gráfica de Coimbra, 2ª ed. revista e aumen-
tada, p.37-63, 2007. 
59 Ibidem. 
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O conceito de dignidade tem uma biografia longa, com 

duas dimensões tradicionalmente consideradas nesse percurso. 
Uma que se prende com a dignitas romana, atribuível apenas ao 
imperador e que expressava a elevada e exclusiva posição social 
de que gozava; tinha uma conotação socio-política e, logo, não 
dizia respeito à pessoa toda, mas antes era de-pendente da sua 
posição ou função social60. Esta dignitas estava muito relacio-
nada com o conceito de honra, e diz a este respeito Aristóteles 
que esta não é um verdadeiro bem uma vez que está dependente 
de outros pois pode ser dada e retirada por outros61. À ideia de 
dignidade-cargo foi-se paulatinamente associando a dignidade 
como valor interior62, como valor intrínseco e inalienável da hu-
manidade de cada pessoa, que corresponde à ideia moderna.  

O cristianismo propulsionou a ideia de que o valor da 
vida humana precede qualquer acto e escolha humanas uma vez 
que todo o Homem é criado à imagem e semelhança de Deus. 
Neste decorrer, a dignidade foi, de forma inédita e alargada, de-
signada como uma qualidade comum a todos os seres humanos 
estabelecendo o seu igual valor intrínseco. Esta formulação tem 
uma conotoção ética e é dela que se parte para a construção da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem. Pode dizer-se 
que no evoluir da história a dignidade passou de um sentido par-
ticular para um sentido universal. 

Não faz parte do âmbito deste trabalho abordar de forma 
sistemática todos os contributos para a compreensão da digni-
dade humana. Pretende-se enfocar alguns aspectos mais relevan-
tes para a compreensão moderna e a sua ligação e diferenças com 

 
60 Renaud M. Dignidade Humana. In: Neves MP, Pacheco S (Coord) - Para uma ética 
de Enfermagem: desafios. Gráfica de Coimbra, p.203-214, 2004. 
61 Aristóteles. Ética a Nicómaco. Trad. Caeiro AC. Quetzal Editores, 2009. 
62 Cabral R. A dignidade da pessoa humana. In: Cabral R - Temas de Ética. Publica-
ções da Faculdade de Filosofia, UCP – Braga, p.273-280, 2000. 
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a autonomia63. 
Há uma conexão tradicional traçada entre autonomia e 

dignidade reforçada pela perspectiva de Kant de que cada ser 
humano é um fim em si-mesmo porque é capaz de vontade pró-
pria, de escolher racionalmente, e eleger uma moral que o go-
verne. Para Kant, de alguma forma, o estatuto moral da pessoa é 
adquirido com esforço e é este que lhe confere dignidade. So-
bretudo no Renascimento, a ligação entre dignidade, autonomia 
e liberdade cresce neste sentido do homem livre, capaz de se 
auto-determinar com uma tónica antropocêntrica marcada e uma 
noção de homem ideal associada. 

Um outro aspecto a destacar entre autonomia e dignidade 
é o facto de que a primeira diz respeito ao “Eu” enquanto a se-
gunda mantem ainda os traços da dupla significação de valor - 
atribuído pelos outros e de valor intrínseco próprio. Esta com-
preensão é de importância para a consideração das questões re-
lativas às pessoas não autónomas, incapazes do uso autónomo 
de faculdades mentais superiores, mas que mantêm presente, em 
todo o caso, toda a sua humanidade de pessoas. 

Michel Renaud (2004)64 diz, a este propósito, que é im-
portante distinguir entre o sentido mais alargado de ser humano 
e o significado mais específico de ser pessoa e que se deve afir-
mar que o fundamento da dignidade humana repousa no facto do 
humano ser “pessoa” - é esta a base ética de todos os direitos do 
Homem. A dimensão “pessoal” do ser humano entra em linha de 
conta com a sua história particular, com a sua relação com o 
tempo e o espaço que habita e as relações que estabelece. Toda 
a pessoa humana é relação, de tal forma que as características 
humanas são apre(e)ndidas entre semelhantes. A capacidade que 
os seres humanos têm de reconhecer no outro um rosto que me-
rece respeito, qualquer que seja a sua aparência sensível, atesta 

 
63 Para mais detalhe: Cabral R. A dignidade da pessoa humana. In: Cabral R - Temas 
de Ética. Publicações da Faculdade de Filosofia, UCP – Braga, p.273-280, 2000. 
64 Renaud M. Dignidade Humana. In: Neves MP, Pacheco S (Coord) - Para uma ética 
de Enfermagem: desafios. Gráfica de Coimbra, p.203-214, 2004. 
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a presença de uma dimensão ética65.  
A pessoa é, ao longo da sua vida, tensão entre a sua iden-

tidade e o fluxo temporal e subjectivo das suas manifestações66, 
manifestações essas que podem incluir ou não a autonomia. Esta 
percepção da pessoa torna mais difícil cortar a sua identidade em 
parcelas divisíveis aceitando que, ainda que difícil, a vida é 
constante modificação de si na permanência de si próprio67.  

Para a tradição europeia, o corpo é o fundamento da ex-
periência humana, a condição sem a qual não se poderia falar em 
pessoa; é experimentado como o mais íntimo de si para si mesmo 
e ao mesmo tempo experienciado como uma exterioridade, 
como um objecto no mundo68 com que(m) se relaciona. 

Estas considerações são relevantes quando nos queremos 
debruçar sobre as situações de perda de autonomia como nos es-
tados diminuídos de consciência ou nas alterações cognitivo-
comportamentais graves, conforme vemos em alguns doentes ví-
timas de acidente vascular cerebral, doentes e famílias com 
quem trabalho diariamente.  

Se o exercício da razão, de forma permanente ou limitada 
no tempo, se esvai, a dignidade da pessoa mantem-se inalterada 
– pelo relacionamento com os outros que a construíram e são 
construídos por ela como pessoas, pela sua vida humana incar-
nada que evoluiu para a perda da capacidade de ser responsável, 
o que não oblitera a sua unicidade histórica e humana, pela pre-
sença do seu corpo que de tudo isto é significado e memória. A 
mudança inerente à vida humana não termina senão na morte e, 
portanto, o fundamento da dignidade da pessoa não depende da 
manifestação sempre presente das mais altas características pes-
soais e humanas69. 

Os autores/parceiros do projecto BIO-MED II incluem 
 

65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
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várias das razões acima descritas para sustentar a inclusão do 
princípio da dignidade no seu conjunto de princípios. Sustentam 
que relembrar o princípio da dignidade, numa reflexão ética, é 
opor-se a todos os tipos de tratamento degradantes e discrimina-
tórios e proteger a vida humana quando confrontados com pode-
res superiores. Esta protecção, acrescentam, é sobretudo neces-
sária em circunstâncias limite, como quando o ser humano não 
consegue ser autónomo e depende inteiramente de outros. 

Os autores referem ainda no seu livro que o respeito pela 
dignidade humana lhes parece ser o princípio fundamental e pri-
mordial. Escrevem-no em nota de rodapé, esclarecendo que 
houve desentendimento no grupo sobre qual - autonomia ou dig-
nidade - teria o estatuto mais preponderante. Para um número 
significativo, a dignidade é, no entanto, característica de toda a 
pessoa humana, como expressa pela Declaração dos Direitos 
Humanos e, assim, a sua noção deve preceder o levar-se em 
conta a ideia de autonomia70, que não está presente sempre, em 
todos. 

 
4. CONCLUSÃO 

 
O princípio da autonomia desempenha um papel central 

no questionamento relativo aos problemas biomédicos e de bio-
tecnologia, nas suas vertentes clínica, investigacional e de pro-
dução científica, na bioética ocidental. Neste campo, dois mode-
los importantes que baseiam as suas orientações em princípios 
éticos - o modelo principialista de Beauchamp e Childress e o 
modelo europeu de Kemp e Rendtorff, têm como único ponto 
comum o princípio do respeito pela autonomia.  

A autonomia e a dignidade foram usadas, por vezes, com 
o mesmo significado, mas não compreendem com exactidão o 
mesmo território conceptual. O princípio da autonomia não é 

 
70 Rendtorff JD, Kemp P. Basic ethical principles in european bioethics and biolaw. 
Report to the European commission of the BIOMED-II project, v1, 1998. 
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capaz de englobar no seu seio situações particulares da existên-
cia humana, como as que dizem respeito à perda de consciência 
ou perda de capacidade reflexiva, com decorrente supressão da 
capacidade de decisão autónoma e inerente dependência de ou-
tros. O princípio da dignidade recorda o valor intrínseco inalie-
nável da vida humana, mesmo nestas situações limite, man-
tendo-se a pessoa merecedora do mesmo respeito e consideração 
e exigindo direitos de protecção particulares.  

Por este motivo, é o princípio da dignidade incluído 
como acompanhante fundamental do princípio da autonomia pe-
los autores do projecto europeu, em contraponto ao proposto 
pelo modelo norte-americano, que não introduz na sua proposta 
nenhum outro princípio que claramente defenda este problema, 
frequente na vida clínica e na existência humana hodierna.  

O princípio da dignidade aportará ao princípio da auto-
nomia um acrescento mais amplo à compreensão do existir hu-
mano, em todas as suas realidades. 
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