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deixar, por isso, de merecer proteção), quando marcada pela 
doença e pelo sofrimento.
Ao aceitar a legalização da eutanásia e do suicídio assistido 
nestas situações, o Estado e a ordem jurídica estão a veicular 
uma mensagem cultural muito nefasta: a de que a morte 
provocada é resposta para a doença, a deficiência e o sofri-
mento. E isso afeta todas as pessoas nessas situações. É por 
isso que associações de defesa de pessoas com deficiência 
(como a associação Not Dead Yet, presente em vários países) 
se opõem firmemente a essa legalização: porque não podem 
aceitar que se transmita a ideia de que a morte é a resposta 
para os seus problemas.
Invocam os partidários da legalização da eutanásia e do suicí-
dio assistido o propósito de eliminar o sofrimento. Mas, dessa 
forma, não se elimina ou alivia o sofrimento, elimina-se a 
vida da pessoa que sofre. Como se se pretendesse combater a 
pobreza eliminando a vida das pessoas pobres (este exemplo 
não é absurdo, porque já tem sido apresentado como justifi-
cação para o aborto). Matar a pessoa que sofre é desistir de 
combater e aliviar o sofrimento.
Há sofrimentos que nunca se conseguem eliminar – argu-
mentam os partidários da legalização da eutanásia. Mas é 
possível eliminar o sofrimento intolerável – dizem os especia-
listas em cuidados paliativos.
Na verdade, eliminar completamente o sofrimento nunca será 
possível, porque ele faz parte da condição humana, em qual-
quer fase da vida, com doença ou sem ela. Dar um sentido ao 
sofrimento inevitável é um desafio com que qualquer pessoa, e 
qualquer sociedade, se há de confrontar sempre. Desse sentido 
depende o próprio sentido da vida. É um desafio que faz crescer 
em humanidade. As religiões e a filosofia podem dar-lhe res-
postas variadas. A morte provocada é que nunca será resposta, 
porque será a negação ilusória e alienante desse desafio. •

V
ai continuar ainda durante algum tempo, em Portugal, 
o debate sobre a legalização da eutanásia e do suicídio 
assistido. É bom que não se encerre rapidamente este 

debate. Está em jogo mais do que um Orçamento do Estado, 
ou qualquer outra medida política. Estão em jogo princípios 
estruturantes da civilização e da ordem jurídica.
O primeiro desses princípios é o da proibição de matar: o “Não 
matarás” do decálogo judaico-cristão, que se reflete no arti-
go 24.º, n.º 1 da Constituição da República: «A vida humana 
é inviolável». É a quebra deste secular princípio civilizacio-
nal que está em jogo. O rigor e a clareza impõem que não 
se confundam os conceitos. A eutanásia não é uma morte 
“assistida”, nem uma morte “digna”, é uma morte provocada.
Entre provocar a morte e renunciar a tratamentos inúteis ou 
desproporcionados, a diferença não é ténue, como por vezes 
se diz, a diferença é abissal. Uma coisa é aceitar a morte, 
como fenómeno natural próprio da condição humana, outra 
é matar. Só nesta segunda situação se quebra o referido prin-
cípio civilizacional.
A essa proibição de matar pretende-se que se substitua a pos-
sibilidade de matar apenas quem não quer viver. Pretende-se 
sobrepor ao valor da vida o valor da autonomia e da liberdade. 
Mas não tem sentido inverter a hierarquia destes dois valores. 
A vida é o pressuposto de todos os bens humanos e terrenos 
e, portanto, também do bem da autonomia: só é livre quem 
está vivo. Não tem sentido invocar a autonomia para destruir 
a raiz da mesma, que é a vida, como não tem sentido invocar 
a autonomia para justificar a escravidão consentida (que 
também seria uma autodestruição da autonomia).
O segundo desses princípios é o de que a vida humana nunca 
perde dignidade, nunca deixa de merecer proteção. Não há 
vidas “indignas de ser vividas”. A este princípio pretende-se 
substituir outro: o de que a vida pode perder dignidade (e 
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