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§1 Uma Carta do Futuro 

Suponha que recebe uma carta, com data de 2050, que começa de 
forma sui generis – «Caro Humano» – e que, no fim, é respeitosamente 
assinada pelo seu futuro possível ser1. Apesar da estranha sensação de 
implausibilidade que, imediatamente, se apodera do seu espírito, decide 
começar a ler a carta e descobre que o seu remetente é um dos seus futu-
ros possíveis, uma fase posterior de si que deseja convictamente que um 
dia você se torne nele. O objectivo desta versão futura de si ao enviar-lhe 
esta carta, é dar-lhe a conhecer alguns aspectos fundamentais da sua pos-
sível vida futura para que, adquirindo plena consciência das potencialida-
des e virtualidades que ela representa, você decida escolhê-la para si pró-
prio. O seu possível si futuro informa-o que, não obstante a carta utilizar 
a primeira pessoa do singular, foi escrita em nome de todos os seus con-
temporâneos do futuro e é dirigida a todos os seus contemporâneos do 
presente. Este facto justifica-se na medida em que entre os contemporâ-
neos do autor da carta existem indivíduos que são futuros possíveis dos 
contemporâneos do leitor da carta, outros são futuros possíveis de crian-
ças que os contemporâneos do leitor ainda nem sequer trouxeram ao 
mundo e outros ainda, são possíveis pessoas artificiais que o leitor e os 
seus contemporâneos poderão um dia decidir criar. O autor da carta, você, 
confessa-lhe que todos os seus contemporâneos do futuro dependem de si 
para que um dia possam ser reais e que, portanto, a finalidade última des-
ta missiva é apresentar-lhe um conjunto de razões, de tal forma sólidas e 

                                                      
1“Yours sincerely, Your Possible Future Self”. Cf. BOSTROM, Nick, “Letter From 

Utopia”, Studies in Ethics, Law and Technology, Vol.1, 2008, In: http://www.  
nickbostrom.com/utopia.html, p. 6. Consultado em 25 de Junho de 2010. 

Philosophica, 37, Lisboa, 2011, pp. 153-176 
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persuasivas, que, no momento em que tiver que deliberar entre os vários 
cursos alternativos de acção, decida efectuar as escolhas que tornam efec-
tivamente possível vir a tornar-se no seu si futuro. 

A estratégia argumentativa do seu possível si futuro para o conven-
cer a decidir tornar-se nele, consiste em colocar-lhe uma questão simples 
e directa: «Alguma vez experimentou um momento de verdadeira felici-
dade?»2. Supondo que a sua vida é uma vida digna de ser vivida, a res-
posta a esta questão não poderá deixar de ser afirmativa. Nesse caso, 
certamente você desejaria que essa alegria suprema não fosse ontologi-
camente efémera mas permanecesse idêntica a si-mesma e durasse para 
sempre – «Porque é que as coisas não podem ser sempre assim?3» – ou, 
no mínimo, fosse experienciada em múltiplos domínios e circunstâncias 
da sua existência. O autor da carta pede-lhe ainda que recorde o melhor 
de todos os momentos que já experienciou ao longo da sua vida e eleve 
esse sentimento de plenitude à enésima potência, de tal forma que a sua 
existência adquirisse, subitamente, uma espécie de upgrade ontológico, 
que lhe desse a nítida sensação de que só agora tinha verdadeiramente 
começado a ser e a viver. Depois de lhe ter solicitado este esforço de 
pensamento criativo, o autor da carta comunica-lhe, categoricamente, que 
aquilo que você experienciou nos seus melhores momentos elevados à 
enésima potência, não se aproxima sequer daquilo que ele pode experien-
ciar. Informa-o de que as possibilidades existenciais de que ele, o seu 
possível si futuro, dispõe não representam apenas um acréscimo relati-
vamente às possibilidades efectivas do seu si presente, ainda que elevadas 
à enésima potência. A verdade é que aquilo que o seu possível si futuro 
sente ou pensa está para além daquilo que você e os seus contemporâneos 
humanos podem sentir ou pensar. As diferenças entre você e o seu possí-
vel si futuro não são de grau, são de natureza. Neste momento começa a 
tornar-se evidente a força persuasiva da argumentação do autor da carta. 
De facto, se é verdade que o leitor desta hipotética carta – você – não 
hesitaria em desejar que os instantes de alegria suprema que experienciou 
ao longo da sua existência permanecessem e se repetissem no tempo, se 
possível com uma intensidade crescente, então, por maioria de razão, 
desejaria, se essa possibilidade fosse real, experienciar a vida do seu si 
futuro, tornando-se totalmente em acto aquilo que, neste momento, ape-
nas é em potência. Se o argumento apresentado for sólido, então o autor 
da carta – você – conseguiu convencê-lo a fazer todos os possíveis para 
tornar-se nele. Depois de o persuadir a querer tornar-se nele, o seu possí-
vel si futuro, consciente de que as suas possibilidades de vir a ser depen-

                                                      
2 “Have you ever known a moment of bliss?” Cf. BOSTROM, Op. Cit., p. 1 
3 “Why can’t be like this always?” Cf. BOSTROM, Op. Cit., p. 2. 
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dem de si e das suas acções, recomenda-lhe que seja prudente e que não 
realize a transformação de si nele até possuir a sabedoria e os meios in-
dispensáveis para o fazer correctamente, se necessário de forma gradual, 
usando para o efeito a melhor ciência, tecnologia e política disponíveis, 
de forma a garantir que, tal como Ulisses, apesar de a viagem ser longa e 
difícil, no final chegamos a Ítaca. O autor termina a carta com um último 
apelo, dirigido a si e aos humanos seus contemporâneos: «Por favor, 
ajudem-nos a existir! Por favor, juntem-se a nós!»4 

§2 Uma Resposta Possível 

A experiência mental presente na carta que lhe é dirigida configura 
um futuro possível para a humanidade que, a concretizar-se, consubstan-
cia uma transmutação radical da natureza humana. A questão é: você quer 
tornar-se nele? Deseja para si a vida dele? Será que os argumentos elen-
cados pelo seu si futuro são suficientes para que você faça todos os possí-
veis para tornar-se nele? No caso do destinatário da carta – você – ser um 
defensor do trans-humanismo a sua resposta seria inequívoca: sim, eu 
quero tornar-me nele, eu quero para mim a sua vida. Como defensor da 
perspectiva trans-humanista, você consideraria que a espécie humana na 
sua forma actual não representa o fim da evolução, mas apenas uma fase 
inicial5 e defenderia, de forma categórica, a possibilidade e a desejabili-
dade de, desenvolvendo tecnologias capazes de eliminar o envelhecimen-
to e aumentar exponencialmente as capacidades físicas, intelectuais e 
psicológicas da condição humana, você se transformar nele6. Como trans-
-humanista, você quereria utilizar todos os meios ao seu dispor para me-
lhorar-se a si mesmo de forma a tornar-se nele, um futuro ser dotado de 
capacidades que excedem de forma tão radical aquelas que são próprias 
dos presentes humanos, que já não poderia ser definido como  
 

                                                      
4 “Please, help us come into existence! Please, join us!”. Cf. BOSTROM, Nick, 

Op. Cit., p. 6. 
5 “Transhumanism is a way of thinking about the future that is based on the premise 

that the human species in its current form does not represent the end of our devel-
opment but rather a comparatively early phase”. Cf. BOSTROM, Nick, The Trans-
humanist FAQ. A General Introduction, 2003, in: http://www.transhumanism.org/ 
resources/FAQv21.pdf, p. 3.Consultadoem 25 deJunho de 2010. 

6 “[Transhumanism is] the intellectual and cultural movement that affirms the possi-
bility and desirability of fundamentally improving the human condition through 
applied reason, especially by developing and making widely available technologies 
to eliminate aging and to greatly enhance human intellectual, physical, and psycho-
logical capacities”. Cf. BOSTROM, Op. Cit. 
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humano pelos padrões que actualmente definem um ser como sendo hu-
mano. Em suma, você desejariatransformar-senum pós-humano7. 

Na hipótese de alguém considerar extravagante a sua resposta à carta 
que recebeu do futuro, você poderia, justificadamente, relembrar o seu 
interlocutor de que o desejo humano de se aperfeiçoar e adquirir novas 
capacidades radica na própria origem da espécie homo sapiens, que sem-
pre procurou, por todos os meios ao seu dispor, superar todos os obstácu-
los e limitações à prossecução da felicidade humana. De facto, a motiva-
ção intrínseca de transcender a nossa condição e superar os limites 
impostos pela natureza pode ser documentada em fontes tão antigas como 
o poema épico que narra a busca pela imortalidade levada a cabo pelo rei 
sumério Gilgamesh ou os mitos gregos, como o de Prometeu, que roubou 
o fogo aos deuses e ofereceu-o aos humanos, permitindo a estes melhorar 
a sua condição, tendo por este acto sido condenado a um castigo cruel e 
sem possibilidade de redenção. Na verdade, a indeterminação ontológica 
e a capacidade de tornar-se naquilo que deseja foi, muitas vezes, conside-
rada a marca distintiva do humano. Pico Della Mirandola, na sua obra de 
1486, Oratio de Hominis Dignitate, considerava o homem como o único 
ser de natureza indefinida e ontologicamente aberta, sem «um lugar deter-
minado, nem um aspecto que» lhe «seja próprio, nem tarefa alguma espe-
cífica», que, no entanto, no exercício da sua liberdade criativa, é capaz de 
obter e possuir o lugar, o aspecto, e a tarefa que desejar, ou seja, é capaz de 
«obter o que deseja» e «ser aquilo que quer»8. De facto, como refere Nick 
Bostrom, «o transhumanismo pode ser visto como uma extensão do huma-
nismo»9. Assim sendo, em última análise, o seu desejo de transformar-se 
nele – o seu eu futuro – adquirindo, desta forma, uma condição que só pode 
ser definida como pós-humana, é apenas uma expressão contemporânea do 
desejo ancestral de ser-mais que define o animal insatisfeito que somos e, 
portanto, prima facie,não existe nada de estranho ou extravagante na sua 
resposta à carta que lhe foi endereçada do futuro. 

Como trans-humanista, na resposta que dá à carta que lhe foi ende-
reçada, você limita-se a defender que são possíveis vários futuros, mas 
que um deles – a pós-humanidade – é o melhor de todos os futuros possí-
veis. 

 
 
 

                                                      
7 Cf. BOSTROM, Op. Cit., p. 4.  
8 Cf. PICCO DELLA MIRANDOLA, Giovanni, Oratio de Hominis Dignitate. Discurso 

Sobre a Dignidade do Homem, Trad. Maria de Lurdes Sirgado Ganho, Edição bi-
lingue, Edições 70, Lisboa, 1989, pp. 51, 53. 

9 Cf. BOSTROM, Op. Cit. p. 3. 
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§3 Por que quero ser um pós-humano quando crescer 

Após conhecermos a sua resposta à carta do futuro, a questão central 
que as nossas mentes ainda humanas não podem deixar de formular é: 
Meu caro humano, por que razão quer tornar-se num pós-humano? Por 
que razão quer tornar-se nele? Por que razão deseja para si a vida dele? 
Por que razão está disposto a fazer todos os possíveis para ser ele? Ou, 
como Nick Bostrom coloca o problema, por que razão quer ser um pós-
-humano quando crescer?10 Como defensor do trans-humanismo, a sua 
resposta seria certamente dupla: Em primeiro lugar, afirmaria que quer 
ser um pós-humano quando crescer porque, não necessariamente todos, 
mas alguns modos pós-humanos de ser valeriam extremamente a pena ser 
vividos11. Em segundo lugar, declararia que quer ser um pós-humano 
quando crescer porque, não obstante poderem existir excepções, poderá 
ser extremamente bom para a maioria dos seres humanos tornarem-se 
pós-humanos12. Em suma, você declararia de forma categórica a desejabi-
lidade da pós-humanidade, ou seja, a desejabilidade de ser um pós-
-humano quando crescer. 

Para compreender melhor o que significa sermos pós-humanos 
quando crescermos, você solicitaria que as nossas mentes humanas ima-
ginassem que nos tínhamos transformado num ser que, em concordância 
com a definição de pós-humano proposta por Nick Bostrom13, possui pelo 
menos uma capacidade pós-humana, ou seja, uma capacidade muito supe-
rior ao máximo que é possível atingir por qualquer humano sem recurso a 
nenhum meio tecnológico inovador. Quando as nossas mentes concluís-
sem esta operação, seria muito plausível que um dos seus conteúdos men-

                                                      
10 Cf. Bostrom, Why I Want to be a Posthuman When I Grow Up, 2006, In: 

http://www.nickbostrom.com/posthuman.pdf. Consultadoem 25 de Junho de 2010. 
11 “[…] some possible posthuman modes of being would be very good. I emphasize 

that the claim is not that all possible posthuman modes of being would be good. 
Just as some possible human modes of being are wretched and horrible, so too are 
some of the posthuman possibilities”. Cf. BOSTROM, Op. Cit., p. 2. 

12 “[…] it could be very good for us to become posthuman. It is possible to think that 
it could be good to be posthuman without it being good for us to become posthu-
man. […] When I say “good for us”, I do not mean to insist that for every single 
current human individual there is some posthuman mode of being such that it 
would be good for that individual to become posthuman in that way. I confine my-
self to making a weaker claim that allows for exceptions. The claim is that for 
most current human beings, there are possible posthuman modes of being such that 
it could be good for these humans to become posthuman in one of those ways”. Cf. 
BOSTROM, Op. Cit. 

13 Cf. BOSTROM, Op. Cit. 



158  Manuel João Pires 

 

tais correspondesse a uma entidade com capacidade de permanecer total-
mente saudável, activo e produtivo, quer física quer mentalmente, com 
elevadas capacidades intelectuais em geral, como memória, raciocínio 
dedutivo e analógico, bem como faculdades especiais como a capacidade 
de compreender e apreciar música, humor, erotismo, literatura, espiritua-
lidade, matemática, etc., e com uma profunda capacidade para apreciar a 
vida e responder de forma emocionalmente apropriada às situações e às 
outras pessoas14. De seguida, você pediria que imaginássemos que éramos 
nós que nos tínhamos tornado pós-humanos quando crescêssemos. Quan-
do realizássemos este processo mental, surgiria na nossa mente um eu 
upgrade15 que apreciaria o reforço substantivo das suas capacidades, que 
se sentiria mais forte, mais enérgico e mais equilibrado, como se tivesse 
rejuvenescido e todos os pequenos sinais de degenerescência, como por 
exemplo aquelas incomodativas dores nas articulações, tivessem subita-
mente desaparecido. Este eu upgrade descobriria também que passou a 
possuir uma muito maior destreza e clarividência mental. Fica espantado 
com o facto de muitas das suas crenças fundamentais em segunda mão 
nunca terem sido submetidas a um exame crítico que distinga as que são 
justificadas das totalmente inverosímeis. Na verdade, o seu eu upgrade 
passa a ser capaz de analisar tópicos extremamente complexos, como o 
problema dos universais, que subitamente fazem sentido e passam a ser 
inteligíveis, e a ter a capacidade de acompanhar sequências argumentati-
vas intrincadas, como o argumento ontológico, sem se perder a meio, 
consegue lembrar-se de factos, nomes e conceitos sempre que é necessá-
rio e passa a ter a capacidade de intervir de forma desinibida em qualquer 
conversa com um extraordinário sentido de oportunidade. Para além dis-
so, o seu eu upgrade passa a ter uma experiência do mundo muito mais 
intensa. Por exemplo, quando volta a colocar no leitor de Cd’s as suites 
para violoncelo de Bach, na interpretação de Mstislav Rostropovich16, é 
capaz de se aperceber de variações tonais e melódicas que lhe passavam 
totalmente despercebidas, fazendo-o ter a impressão de que está a ouvir a 
Suite nº 1 BWV 1007 pela primeira vez, o que lhe provoca uma sensação 
de esfusiante alegria; ainda que de uma forma diferente, continua a ler 
revistas cor-de-rosa para se distrair mas descobre inesperadamente que 
pode ter uma experiência mais significativa e enriquecedora ao ler o pri-
meiro volume de Em Busca do Tempo Perdido de Proust ou a Nature ou 
mesmo um poema de um dos heterónimos de Fernando Pessoa. Este seu 
eu upgrade começa igualmente a mudara forma como passa as vinte e 
                                                      
14 Cf. BOSTROM, Op.Cit., pp. 1-2. 
15 Cf. BOSTROM, Op. Cit., p. 5. 
16 Cf. BACH, J. S., Cello-Suiten, interpretadoporMstislav Rostropovich, EMI Rec-

ords Ltd, 1995. 
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quatro horas do dia. Em vez de estar quatro horas por dia sentado numa 
poltrona a ver televisão, o seu novo eu começa a tocar saxofone numa 
banda de jazz e a escrever o seu primeiro romance; em vez de passar os 
fins-de-semana num bar a discutir com os seus amigos, já todos num 
estado de relativa ebriedade, o último jogo de futebol da sua equipa favo-
rita, organiza um grupo de reflexão sobre problemas de epistemologia 
contemporânea e adere à Oxfam de forma a ajudar a combater o flagelo 
da pobreza absoluta. Em suma, este seu novo eu é capaz de valorizar 
quase todos os momentos da vida, encara o trabalho e as obrigações com 
entusiasmo, sente uma profunda afeição por todos os seus familiares e 
amigo se, não obstante os episódios esporádicos de sofrimento, agressivi-
dade e desânimo, não tem quaisquer dúvidas em declarar a quem quer 
que seja que a sua vida sofreu uma transformação para melhor. Depois de 
termos, com um esforço considerável de imaginação, construído na nossa 
mente a representação do nosso eu upgrade, você sentir-se-ia forçado a 
revelar-nos que, não obstante ser inegável que a vida do nosso novo eu 
representava, à luz de qualquer critério razoável, uma transformação para 
melhor, não passava de um acréscimo natural das capacidades efectivas 
dos humanos, ainda que elevadas à enésima potência. Em última instân-
cia, a diferença entre o seu eu actual e o seu eu upgrade é apenas uma 
diferença de grau e não de natureza, o que significa que o seu eu upgrade 
é ainda um humano e, por essa razão, não lhe permite concretizar o seu 
desejo de ser um pós-humano quando crescer. 

Perante a nossa frustração de não termos conseguido imaginar o que 
é ser um pós-humano quando crescermos, você solicitaria às nossas men-
tes humanas que imaginassem um hipotético cenário futuro17: Acabámos 
de festejar o nosso 170º aniversário e nunca nos sentimos melhor em toda 
a nossa vida. Cada dia é a expressão máxima da alegria, cada hora e cada 
minuto um permanente joie-de-vivre. No decorrer da nossa existência as 
nossas novas capacidades cognitivas e estéticas permitiram-nos criar e 
desenvolver novas formas de expressão artística, que seriam totalmente 
inacessíveis ao génio de Boticelli ou Picasso. Nesse cenário futuro conti-
nuamos a ouvir música mas a música que ouvimos está para Bach, Mo-
zart ou Beethoven como actualmente Bach, Mozart ou Beethoven estão 
para aquilo que se convencionou designar música pimba. Comunicamos e 
partilhamos o nosso mundo interior com os nossos contemporâneos deste 
cenário futuro usando uma linguagem dotada de um vocabulário e capa-
cidade, quer de referência quer de representação do real, que nos permite 
pensar coisas que o nosso eu upgrade ou mesmo um Platão ou Kant 
upgrade nunca poderiam pensar e, expressarmos sentimentos que o nosso 
eu upgrade ou mesmo um Shakespeare ou um Kafka upgrade nunca po-
                                                      
17 Cf. BOSTROM, Op. Cit. 
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deriam experienciar. Neste cenário futuro, entre muitas outras dimensões 
que estão muito para além das capacidades das nossas mentes humanas, o 
nosso eu hipotético e os nossos contemporâneos hipotéticos, possuem 
ainda uma capacidade de compaixão universal pelo sofrimento dos ou-
tros, independentemente da espécie a que pertençam, que nem um Gandhi 
upgrade seria capaz de imaginar que fosse possível. Em suma, neste ce-
nário futuro hipotético, como afirma Nick Bostrom, «as coisas continuam 
a melhorar, mas cada dia é já fantástico»18. Depois de termos imaginado o 
nosso eu futuro hipotético neste cenário futuro hipotético, poderíamos, 
finalmente, na medida das possibilidades reais do softwaredas nossas 
limitadas mentes humanas, imaginar o que será ser um pós-humano e 
porque razão você, Nick Bostrom e os outros defensores do trans-
-humanismo, querem ser pós-humanos quando crescerem. 

§4 Ser ou Não-Ser Pós-Humano? Eis a questão! 

Apesar de ao imaginarmos o nosso eu num cenário futuro hipotético, 
ser possível compreendermos por que razão alguém – você, Nick Bos-
trom ou mesmo eu – poderá querer ser um pós-humano quando crescer, 
existe uma outra questão que as nossas mentes ainda humanas não podem 
deixar de colocar: Caros humanos, será que devemos querer ser pós-
-humanos quando crescermos? A primeira resposta que você e os defen-
sores do trans-humanismo poderiam formular é que nós, ou pelo menos 
muitos de nós, já queremos ser pós-humanos quando crescermos. De 
facto, muitos de nós já desejamos e procuramos, por todos os meios, fazer 
os possíveis para nos mantermos mais saudáveis, mais activos e produti-
vos o máximo de tempo possível; muitos de nós já desejam e procuram 
por todos os meios, educação, medicamentos, meditação, uma chávena de 
café, etc., melhorar as suas capacidades cognitivas; muitos de nós já dese-
jam e procuram por todos os meios, educação, aconselhamento psicológi-
co, mais Platão e menos Prozac19 ou mais Prozac e menos Platão, conso-
ante as circunstâncias, melhorar as suas capacidades emocionais. Este 
facto incontornável oferece-nos, prima facie, uma razão para concluirmos 
que a extensão temporal do nosso período de vida saudável e o melhora-
mento das nossas capacidades cognitivas e emocionais até ao mais eleva-
do nível permitido pela natureza humana ou mesmo para além dela até ao 
domínio da pós-humanidade, seria algo que ocuparia um lugar elevado na 

                                                      
18 “Things are getting better, but already each day is fantastic”. Cf. BOSTROM, 

Op. Cit. 
19 Cf. MARINOFF, Lou, Plato, Not Prozac! Applying Eternal Wisdom to Everyday 

Problems, Quill, New York, 2000. 
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hierarquia axiológica e que seria intrinsecamente desejado por todos os 
que tivessem a possibilidade de realizar este upgrade ontológico. Em 
última instância, a sua resposta consistiria em afirmar que devemos que-
rer ser pós-humanos quando crescermos porque, para todos os efeitos, já 
queremos ser pós-humanos quando crescermos. No entanto, a sua respos-
ta não responde substantivamente à nossa questão. Na sua resposta, «de-
vemos» é interpretado como na pergunta «devemos ir tomar um café?», 
em que a resposta depende, em absoluto, sem outras considerações adici-
onais, do nosso desejo ou não de ir tomar um café. Ora, na questão «será 
que devemos querer ser pós-humanos quando crescermos?», o termo «de-
vemos» é utilizado no sentido normativo e, portanto, a resposta não de-
pende exclusivamente do nosso desejo de querermos ser pós-humanos 
quando crescermos. Na verdade, a sua resposta ignora por completo que o 
facto de alguém desejar X não implica que X seja desejável e que, mesmo 
que X seja desejado por todos, isso não implica igualmente que X seja 
desejável20. Portanto, o acto de alguém – você, NickBostrom ou mesmo 
eu – desejarmos ser pós-humanos quando crescermos não significa que 
sermos pós-humanos quando crescermos seja algo desejável, ou seja, que 
devemos querer. É perfeitamente possível que você, Nick Bostrom e eu, 
desejemos ser pós-humanos quando crescermos e, no entanto, alguns dos 
modos-de-ser pós-humanos sejam piores do que os modos-de-ser huma-
nos ou que mesmo que os modos-de-ser pós-humanos possam ser tão 
bons ou melhores do que os modos-de-ser humanos, seja mau para si, 
para Nick Bostrom ou para mim, tornarmo-nos pós-humanos. Na verda-
de, se você, Nick Bostrom e eu, quisermos ser pós-humanos quando cres-
cermos e pelo menos uma das duas hipóteses formuladas for verdadeira, 
então você, Nick Bostrom e eu, teríamos que concordar que, independen-
temente dos nossos desejos, não deveríamos querer ser pós-humanos 
quando crescêssemos. Em última instância, teríamos que reconhecer que 
o desejo não implica a desejabilidade. No entanto, você poderia objectar 
que a experiência que realizámos de imaginar o nosso eu num possível 
cenário futuro de pós-humanidade tornou extremamente verosímil a ideia 
de que um upgrade ontológico ao nível da saúde e bem-estar, capacida-
des cognitivas e emocionais seria intrinsecamente valioso e que pelo me-
nos alguns modos-de-ser pós-humanos são preferíveis aos modos-de-ser 
humanos. Para reforçar a plausibilidade desta ideia, suponhamos que 

                                                      
20 “That people desire X does not imply that X is desirable. Nor does the fact that 

people find X desirable, even when this judgment is shared among those who are 
in the best position to judge the desirability of X, prove that X is desirable or valu-
able. […]Even if everybody judged becoming posthuman as desirable, it is a logi-
cal possibility that becomingposthuman is not valuable […]”. CF. BOSTROM, 
Op. Cit., p. 13. 
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tínhamos a possibilidade de escolher entre três possíveis modos-de-ser. 1º 
modo-de-ser: o meu e o seu eu actuais; 2º modo-de-ser: eu e você com 
um upgrade das nossas capacidades dentro da escala do humano, que nos 
permitiria, por exemplo, debater o problema dos universais, acompanhar 
a cadeia argumentativa do argumento ontológico ou descobrir dimensões 
melódicas singulares na primeira Suite para violoncelo de Bach; 3º modo-
-de-ser: eu e você com um upgrade das nossas capacidades numa escala 
pós-humana, que nos permitiria criar obras de arte inacessíveis ao génio 
de Picasso, pensar coisas que nem um Platão upgrade conseguiria pensar, 
manifestar uma compaixão universal que nem um Gandhi upgrade julga-
ria ser possível ou, simplesmente, vivermos cada dia como sendo fantás-
tico e tendo ainda a perspectiva de as coisas poderem melhorar. Qual 
destes três modos-de-ser escolheríamos? A resposta de um trans-
-humanista é óbvia: sem quaisquer dúvidas, o terceiro. 

§5 Haydn ou Bloggs 

Apesar da plausibilidade da tese de que pode ser bom sermos pós-
-humanos, resta ainda a questão de saber se mesmo que os modos-de-ser 
pós-humanos sejam melhores do que os modos-de-ser humanos, até que 
ponto ser um pós-humano quando crescermos será bom ou mau, para 
cada um de nós. Nick Bostrom, que quer ser um pós-humano quando 
crescer, desenvolve uma analogia que você consideraria extremamente 
sugestiva para pensar esta questão21. Suponhamos que é bom ser Joseph 
Haydn, o célebre compositor austríaco, considerado como um dos autores 
mais importantes e influentes da história da música erudita ocidental. 
Suponhamos, igualmente, que Haydn tem uma vida melhor do que Joe 
Bloggs e que, consequentemente, é melhor ser Haydn e viver a vida de 
Haydn do que ser Bloggs e viver a vida de Bloggs, ou seja, o modo-de-
-ser de Haydn é melhor, mais valioso do que o modo-de-ser de Bloggs. 
Suponhamos ainda que o próprio Bloggs considera que, não obstante a 
sua vida ser uma vida digna de ser vivida, a verdade é que, comparando 
objectivamente a sua vida e a vida de Haydn, é forçoso concluir que a 
vida de Haydn é, sob todos os pontos de vista, melhor que a sua vida. 
Será que destas três suposições se segue necessariamente a conclusão de 
que seria bom para Bloggs transformar-se em Haydn ou viver a vida de 
Haydn? Imaginemos que é impossível Bloggs ser ou tornar-se Haydn sem 
deixar de ser Bloggs. Se para tornar-se Haydn, Bloggs tiver que perder os 
elementos constitutivos da sua identidade pessoal, como a sua memória, 
as suas disposições psicológicas e a sua narrativa biográfica, então para 

                                                      
21 Cf. BOSTROM, Op. Cit., pp. 14-15. 
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ser Haydn, ou um equivalente de Haydn, com as memórias, as disposi-
ções psicológicas e a narrativa biográfica de Haydn, Bloggs não pode ser 
Bloggs. Ser Haydn ou ser Bloggs é uma disjunção exclusiva, uma vez 
que não é possível ser simultaneamente Bloggs e Hadyn. Mas, se é assim, 
isso significa que se Bloggs tem uma vida pior do que a vida de Haydn, 
mas mesmo assim digna de ser vivida, e se para ser Haydn Bloggs tem 
que deixar de ser Bloggs, isto é, deixar de existir, então, mesmo que fosse 
possível Bloggs passar a ser e a viver a vida de Haydn, apesar da vida de 
Haydn ser muito melhor do que a vida de Bloggs, não seria bom para 
Bloggs tornar-se Haydn. Será que, tal como Bloggs deixa de ser Bloggs 
ao tornar-se Haydn, nós deixaríamos de ser a mesma pessoa se nos tor-
narmos pós-humanos quando crescermos? Será que você, Bostrom e eu, 
deixaríamos de ser você, Bostrom e eu se quando crescêssemos nos tor-
nássemos pós-humanos? Bostrom defende que você, ele e eu tornarmo-
-nos pós-humanos quando crescermos não é o mesmo que Bloggs tornar-
-se Haydn22. De facto, para tornar-se Haydn, Bloggs teria que perder 
todas as propriedades que fazem da pessoa X Bloggs e a distinguem de 
você, de Bostrom e de mim para passar a ter todas as propriedades que 
fazem da pessoa X Haydn e a distinguem de Bloggs, de você, de Bostrom 
e de mim. Ora, se você, Bostrom e eu nos tornarmos pós-humanos quan-
do crescermos não temos que perder todas as propriedades que fazem de 
uma determinada pessoa X, você, Bostrom ou eu. Tornarmo-nos pós-
-humanos não significa que não possamos preservar um núcleo funda-
mental das nossas memórias, das nossas disposições psicológicas, de 
aspectos substantivos da nossa personalidade e a consciência dos vários 
episódios da nossa narrativa biográfica que permitiram que nos transfor-
mássemos em pós-humanos. Bloggs para ser Haydn tem que deixar de ser 
Bloggs e, portanto, não é bom para Bloggs tornar-se Haydn. Para tornar-
mo-nos pós-humanos você, Bostrom e eu não temos que deixar de ser 
quem somos. Passaremos a ser você, Bostrom e eu numa condição dife-
rente, aquela que queríamos ter quando crescêssemos. Em suma, o facto 
de ser mau para Bloggs tornar-se Haydn não implica que não seja bom 
para nós tornarmo-nos pós-humanos quando crescermos. 

§6 Um apelo à natureza 

Até ao presente momento, você poderia, sem dúvida, argumentar que 
nenhuma das razões aduzidas é suficiente para refutar a asserção de que 
devemosquerer ser pós-humanos quando crescermos. No entanto, um 
possível crítico do trans-humanismo poderia defender que seria mau para 

                                                      
22 Cf. BOSTROM, Op. Cit. 
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nós tornarmo-nos pós-humanos e que, por consequência, esse não deveria 
ser o nosso desejo para quando crescermos porque o que é bom para nós 
humanos, o que é bom para você, para Bostrom e para mim é viver um 
tipo de vida humano que esteja de acordo com a nossa natureza e que nos 
permita alcançar as finalidades intrínsecas à espécie humana. Neste senti-
do, ainda que possa ser bom para os pós-humanos serem pós-humanos, 
não é bom para os humanos, incluindo você, Bostrom e eu próprio, tor-
narmo-nos pós-humanos quando crescermos, uma vez que dessa forma 
não estaríamos a viver de acordo com a nossa natureza nem a realizar as 
finalidades intrínsecas da espécie humana. O Admirável Mundo Novo, de 
Aldous Huxley23, constitui um dos cenários possíveis para o futuro da 
humanidade. Quando lemos o romance de Huxley somos confrontados 
com um mundo possível em que todos são felizes e saudáveis, à excepção 
do protagonista, Bernard Marx, que «reclama o direito a ser infeliz» mas, 
como refere Francis Fukuyama na obra O Nosso Futuro Pós-humano, não 
podemos deixar de sentir alguma estranheza e inquietação com a civiliza-
ção dos processos Bokanovskye de nos questionarmos sobre o que há de 
errado em tudo isto. Na perspectiva de Fukuyama24, o que há de errado 
no admirável mundo novo, é o facto de que apesar de as pessoas serem 
saudáveis e felizes, já não são seres humanos, uma vez que não vivem 
uma vida consonante com a essência da natureza humana nem realizam a 
teleologia da espécie. Neste sentido, como defende Fukuyama, «a nature-
za humana, desempenha um papel muito especial na definição do que 
está certo ou errado, do que é justo ou injusto, do que é, ou não, impor-
tante»25. De acordo com esta perspectiva, a natureza humana funciona 
como critério de moralidade: uma coisa é boa se tende para preservar a 
integridade, estabilidade e finalidade da natureza humana, e é má se tende 
para o contrário. O hipotético crítico do trans-humanismo poderia argu-
mentar que o que há de errado em querer ser um pós-humano quando 
crescermos é, pura e simplesmente, o facto de isso alterar a natureza hu-
mana e impedir a teleologia da espécie. Em suma, o que há de errado com 
o desejo de querer ser um pós-humano é o facto de um pós-humano não 
ser um humano. Como defensor da legitimidade do desejo de sermos pós-
-humanos quando crescermos você poderia, em primeiro lugar, questionar 
o hipotético crítico sobre o que é a natureza humana e se é possível defi-
ni-la, tendo em conta que a espécie a que ele, você e eu pertencemos é um 

                                                      
23 Cf. HUXLEY, Aldous, Brave New World, HarperCollins Publishers, New York, 

2006. 
24 Cf. FUKUYAMA, Francis, Our Posthuman Future: Consequences of the Biotech-

nology Revolution,Profile Books, London, 2003, pp. 5-6. 
25 “[…] human nature, has a special role in defining for us what is right and wrong, 

just and unjust, important and unimportant.” Cf. FUKUYAMA, Op. Cit., p. 7. 
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subproduto acidental de um processo evolutivo com milhões de anos que 
não se encontra num estado de equilíbrio evolucionário26. Além disso, 
como refere Bostrom, «depois de Darwin ter publicado em 1859 A Ori-
gem das Espécies, tornou-se não só legítimo mas «extremamente plausí-
vel encarar a versão actual da humanidade não como o ponto final da 
evolução mas como apenas uma fase inicial»27. Suponhamos que o supos-
to crítico, tal como Francis Fukuyama, define a natureza humana como 
«o somatório dos comportamentos e das características que são típicos da 
espécie humana e que tem origem genética e não ambiental»28. No entan-
to, dificilmente poderemos afirmar que Sócrates, Mozart ou Proust, apre-
sentam comportamentos e características típicos da espécie humana, 
mesmo que para considerarmos uma característica ou comportamento 
como típicos da espécie humanas seja apenas necessário que essa caracte-
rística ou comportamento se situe num ponto mediano e apresente um 
desvio-padrão relativamente pequeno29. De facto, Sócrates questionou as 
crenças fundamentais de todos os cidadãos de Atenas, reconhecendo a 
sua ignorância e preferindo a cicuta a viver uma vida que não seria exa-
minada até ao fim; Mozart escreveu a sua primeira sinfonia aos cinco 
anos de idade e mais de seiscentas obras, muitas tidas como referências 
da música sinfónica, concertante, operática, coral, pianística e de câmara; 
Proust passou grande parte da sua vida enclausurado no seu quarto com 
as janelas fechadas, deitado na sua cama a escrever Em Busca do Tempo 
Perdido. Será que as vidas de Sócrates, Mozart e Proust devem ser consi-
deradas más, ou seja, eticamente condenáveis, apenas porque não repre-
sentam comportamentos e características típicos da espécie humana? Se o 
hipotético crítico respondesse afirmativamente a esta questão seria auto-
maticamente vítima de uma categórica redução ao absurdo. Mas, supo-
nhamos que o nosso hipotético crítico reconsidera e passa a defender que 

                                                      
26 “The human species is not in an evolutionary equilibrium. […] Both in biological 

and memetic terms human evolution is still occurring – probably at an unusually 
fast pace since our habitats has changed so much in recent times”. Cf. BOSTROM, 
Nick, “The Future of Humanity”, in Companion to Philosophy of Technology, Ed. 
Jan-Kyrre Berg Olsen, StigAndur Pedersen e Vincent F. Hendricks, London, 
Blackwell, p. 2. 

27 “After the publication of Darwin’s Origin of Species (1859), it becomes increas-
ingly plausible to view the current version of humanity not as the endpoint of evo-
lution but rather as a possibly quite early phase”. Cf. BOSTROM, Nick, A History 
of Transhumanist Thought, 2005, in: http://www.nickbostrom.com/papers/history. 
pdf, p. 3. Consultadoem 25 deJunho de 2010. 

28 “[…] human nature is the sum of the behavior and characteristics that are typical 
of the human species, arising from genetic rather than environmental factors.” Cf. 
FUKUYAMA, Op. Cit., p. 130. 

29 Cf. FUKUYAMA, Op. Cit., p. 135. 
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o que define a natureza humana é o facto de o homem ser um animal 
racional e que a teleologia inerente à espécie humana consiste no exercí-
cio e desenvolvimento das nossas faculdades racionais. Neste caso, você 
poderia legitimamente argumentar que esta concepção da essência e fina-
lidade da natureza humana é totalmente compatível com a tese de que 
pelo menos alguns modos pós-humanos de ser são intrinsecamente bons e 
que, assim sendo, poderia ser extremamente positivo para a maioria dos 
seres humanos tornarem-se pós-humanos quando crescessem. De facto, 
não existe qualquer razão para supor que um pós-humano não poderia 
desenvolver e exercitar a sua racionalidade, tal como o faz um humano 
como você, Bostrom ou Aristóteles30. De facto, se admitirmos que é bom 
para nós desenvolvermos as nossas capacidades racionais, então teremos 
igualmente que admitir que é bom para nós tornarmo-nos pós-humanos, 
uma vez que se o fizermos passaremos a ter as capacidades racionais que 
nos permitirão pensar em coisas e construir cadeias argumentativas que 
estão muito para além daquilo que você, Bostrom ou mesmo Aristóteles 
alguma vez julgaram possível31. No entanto, o calcanhar de Aquiles do 
apelo à natureza realizado pelo nosso hipotético crítico do seu desejo de 
ser um pós-humano quando crescer, reside no facto da premissa que sus-
tenta todo o seu argumento ser pura e simplesmente falsa. Na verdade, o 
facto de x e y serem parte integrante da natureza humana não nos concede 
nenhuma razão para consideramos que x e y são um bem. No pluridimen-
sional mundo do que é natural algumas coisas são objectivamente más, 
como a fome, o HIV ou uma dor de dentes; algumas coisas são objecti-
vamente boas, como a alimentação, o sexo ou o prazer de dormir. No 
igualmente pluridimensional mundo do que é artificial, algumas coisas 
são objectivamente más,como a guerra nuclear ou a sinistralidade rodovi-
ária; algumas são objectivamente boas, como as vacinas ou um compri-
mido para a dor de dentes. De facto, não podemos decidir se algo é bom 
ou mau apenas em função de ser ou não natural, isto é, de pertencer ou 
não à pressuposta natureza de um determinado ser32. Suponhamos que a 
relutância em questionar as suas crenças fundamentais, a tendência para a 

                                                      
30 “[…] it would be perfectly possible for a posthuman to realize a telos of rationality 

as well as a human being could […]”. Cf. BOSTROM, Why I Want to be a Posthu-
man When I Grow Up, Op. Cit., p. 20. 

31 “[…] if what is good for us is to develop and exercise our rational nature, this 
implies that it would be good for us to become posthumans with appropriately en-
hanced cognitive capacities […]”.Cf, BOSTROM, Op. Cit. 

32 “There is too much that is thoroughly unrespectable in human nature (along with 
much that is admirable), for the mere fact that X is a part of human nature to con-
stitute any reason, even a prima facie reason, for supposing that X is good”. Cf. 
BOSTROM, Op. Cit. 
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depressão ou a propensão para o especismo são naturais nos humanos, 
isto é, fazem parte integrante da natureza humana, constituem três das 
dimensões que perfazem o somatório dos comportamentos e das caracte-
rísticas que são típicos da espécie humana. Será que este facto hipotético 
constituiria uma razão para considerarmos, mesmo prima facie, que o 
dogmatismo, a depressão e o especismo são um bem, são correctos, são 
justos? Se o nosso hipotético crítico respondesse afirmativamente a esta 
questão voltaria a ser vítima de uma categórica redução ao absurdo. A 
razão força-nos, desta forma, a concluir que o apelo à natureza realizado 
pelo nosso hipotético crítico não é suficiente para refutar a legitimidade 
do seu desejo de ser um pós-humano quando crescer. 

§7 Factor X ou Dignidade Humana e Pós-Humana 

Os humanos que desejam ser pós-humanos quando crescerem defen-
dem que é exequível melhorar a configuração presente da natureza hu-
mana e que para esse fim devemos usar todos os meios ao nosso alcance, 
em especial, as possibilidades tecnológicas que, como refere George 
Steiner, preparam, «na acepção mais literal, uma nova tipologia do ho-
mem»33, abrindo, dessa forma a última porta do castelo do Barba Azul 
que nos permitirá tornarmo-nos, finalmente, pós-humanos. No entanto, os 
hipotéticos críticos do desejo trans-humanista poderiam objectar que o 
projecto trans-humanista representa um perigo real, tanto para humanos 
como para os possíveis pós-humanos, que deveria instigar em nós uma 
espécie de heurística do medo que fizesse desaparecer ou, pelo menos, 
considerarmos ilegítimo o desejo de sermos pós-humanos quando cres-
cêssemos. Para os nossos hipotéticos críticos «quando nos abstraímos das 
características contingentes e acidentais de cada um, o que permanece é 
uma qualidade humana essencial credora de um determinado nível míni-
mo de respeito a que chamaremos Factor X»34. Ora, segundo estes críti-
cos hipotéticos, se nos tornarmos pós-humanos perderemos necessaria-
mente essa qualidade específica da nossa espécie – o célebre factor x. Na 
sua perspectiva, uma das consequências plausíveis da perda do factor x, 
será que nos aconteça o mesmo que à personagem do romance A Meta-
morfose de Kafka. Segundo estes críticos, tal como Kafka mostrou que 
transformar um homem numa barata constitui, evidentemente, um pro-
                                                      
33 “(…) each of these literally prepare e new typology of man.” Cf. STEINER, 

George, In Bluebeard’s Castle. Some Notes Towards the Redefinition of Culture, 
Yale University Press, New Haven, 1971, pp. 125-126. 

34 “[…] when we strip all of person’s contingent and accidental characteristics away, 
there remains some essential human quality underneath that is worthy of a certain 
minimal level of respect – call it Factor X.” Cf. FUKUYAMA, Op. Cit., p. 149. 



168  Manuel João Pires 

 

cesso de desumanização, nós ao tornarmo-nos pós-humanos vamos de-
gradar-nos a tal ponto que perderemos o factor x que nos conferia a dig-
nidade que possuíamos enquanto humanos. Os defensores desta posição, 
como Leon Kass, consideram que se, por exemplo, lermos o Admirável 
Mundo Novo de Huxley veremos até que ponto o domínio e controlo 
técnico de todos os aspectos da nossa existência equivaleria à desumani-
zação absoluta e transformaria «o homem prometaico numa vaca satisfei-
ta»35. Como defensor da legitimidade do desejo de sermos pós-humanos, 
você poderia argumentar que a realidade ficcional do admirável mundo 
novo é uma concepção pessimista das possíveis consequências do domí-
nio tecnológico sobre a natureza humana sem qualquer carácter de neces-
sidade metafísica36. Certamente que você concordaria com Kass que as 
personagens do admirável mundo novo de Huxley são seres profunda-
mente desumanizados que atingiram um estado de decadência que pode-
mos considerar como indigno. No entanto, este facto não constitui de 
forma alguma uma objecção à legitimidade do seu desejo em ser um pós-
-humano quando crescer, uma vez que as personagens do admirável 
mundo novo podem ser muitas coisas mas pós-humanos não são certa-
mente37. As personagens do romance de Huxley não correspondem mi-
nimamente ao indivíduo que acabou de festejar o seu 170º aniversário e 
que é capaz de pensar, sentir e experienciar coisas que nenhum humano, 
nem sequer um humano upgrade, que tivesse capacidades que estão para 
além do ponto mediano das capacidades humanas e representam um des-
vio-padrão significativo, julgaria sequer que fossem possíveis. Em suma, 
podemos aceitar que a personagem de A Metamorfose de Kafka e os per-
sonagens do Admirável Mundo Novo de Huxley, foram ambos vítimas de 
um processo que resultou na sua desumanização e, simultaneamente, na 
perda da sua dignidade mas, esse facto não nos obriga de forma alguma a 
aceitar que ao tornarmo-nos pós-humanos quando crescermos esse pro-
cesso corresponderá igualmente a uma desumanização e a uma perda da 
nossa dignidade, pelo menos em alguns dos possíveis modos-de-vida pós-

                                                      
35 “In this moment of triumph, Promethean man will become a contented cow”. Cf. 

KASS, Leon, Cit. in. BOSTROM, Nick, In Defense of Posthuman Dignity, 2007, in: 
http://www.nickbostrom.com/ethics/dignity.html, p. 4. Consultadoem 25 de Junho 
de 2010. 

36 “The fictional inhabitants of Brave New World, to pick the best-known of Kass’s 
examples, are admittedly short on dignity (in at least one sense of the word). But 
the claim that this is the inevitable consequence of our obtaining technological 
mastery over human nature is exceedingly pessimistic – and unsupported – if un-
derstood as a futuristic prediction, and false if construed as a claim about meta-
physical necessity”.Cf. BOSTROM, Op. Cit. 

37“The brave new worlders themselves are a dehumanized and undignified lot. Yet 
posthumans they are not”. Cf. BOSTROM, Op. Cit. 
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-humanos, como o do indivíduo que acabou de festejar o seu 170º aniver-
sário. 

No entanto, os nossos críticos hipotéticos poderiam alegar que a perda 
do factor x tem uma outra consequência que deveria fazê-lo reconsiderar a 
legitimidade do seu desejo de querer ser pós-humano. De acordo com os 
hipotéticos críticos, é altamente plausível que ao tornarmo-nos pós-
-humanos, pelo facto de passarmos a ter modos-de-vida substancialmente 
diferentes dos modos-de-vida típicos da espécie humana, deixemos de re-
conhecer nos humanos o factor x e, consequentemente, deixemos de lhes 
atribuir a dignidade que lhes conferíamos quando também nós ainda éra-
mos humanos. De facto, na perspectiva destes críticos existe uma identida-
de absoluta entre possuir o factor x e ser digno de consideração ética. Co-
mo afirma Fukuyama, «exige-se que respeitemos as pessoas por igual, com 
base no factor x. Podemos cozinhar, comer, torturar, escravizar ou reciclar 
a carcaça de qualquer criatura que não possua o factor x, mas se fizermos a 
mesma coisa a um ser humano incorremos num “crime contra a humanida-
de”»38. Se esta identidade for sólida, então, de facto, existe o perigo de os 
pós-humanos apenas reconhecerem o factor x nos indivíduos que consigo 
partilhem a condição da pós-humanidade e tenham modos-de-vida com 
características e comportamentos típicos dos pós-humanos. Se for esse o 
caso, então é plausível que os pós-humanos, à semelhança do que os hu-
manos fazem com os não-humanos, considerem que têm todo o direito de 
cozinhar, comer, torturar, escravizar ou reciclar a carcaça de qualquer hu-
mano, uma vez que este não possui o factor x que delimita a esfera de con-
sideração ética e identifica os seres que possuem dignidade. Como defensor 
da legitimidade do desejo de ser pós-humano, você poderia começar por 
mostrar que a objecção dos hipotéticos críticos não é sólida, na medida em 
que a identidade estabelecida entre a posse do factor x e ser digno de con-
sideração ética é totalmente arbitrária e injustificada. Suponhamos que 
temos que decidir se um determinado ser possui ou não dignidade ese é ou 
não digno de consideração ética. Suponhamos que os dois primeiros candi-
datos submetidos à nossa avaliação são um membro da espécie homo sapi-
ens com as características próprias da espécie e um membro da espécie 
homo sapiens em estado vegetativo permanente. Os nossos hipotéticos 
críticos não hesitariam em declarar que devemos reconhecer estes seres 
como dignos de consideração ética. Suponhamos agora que os outros can-
didatos submetidos à nossa avaliação são um membro da espécie Klingon 
da série Star Trek, em tudo semelhante aos humanos, e um membro de uma 

                                                      
38 “[…] we are required to respect people equally on the basis of their possession of 

Factor X. You can cook, eat, torture, enslave, or render the carcass of any creature 
lacking Factor X, but if you do the same thing to a human being, you are guilty of 
a «crime against humanity»”. Cf. FUKUYAMA, Op. Cit., p. 150. 
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espécie extra-terrestre, designada ultra-sapiens, em tudo superior aos hu-
manos. De acordo com o critério de consideração ética utilizado pelos 
nossos hipotéticos críticos, estes dois últimos candidatos não deveriam 
ser considerados como dignos de consideração ética, única e exclusiva-
mente porque não são humanos e, portanto, não possuem o factor x. 
Consequentemente, poderíamos legitimamente cozinhar, comer, tortu-
rar, escravizar ou reciclar a carcaça de qualquer criatura da espécie Klingon 
ou da espécie ultra-sapiens. Mas será que esta avaliação dos candidatos, 
realizada única e exclusivamente com base no facto de pertencerem ou não 
à espécie homo sapiens é justificada? Suponhamos ainda que a avaliação é 
feita por uma comissão constituída por membros da espécie ultra-sapiens. 
Neste caso, por uma questão de coerência, os nossos hipotéticos críticos 
teriam que reconhecer que seria legítimo que os membros da comissão 
considerassem que o único candidato digno de consideração ética é o 
membro da espécie ultra-sapiens, uma vez que é o único que detém os 
comportamentos e características típicos da espécie, que permitem aos 
membros da comissão reconhecer o factor x que identifica um determinado 
ser como digno de consideração ética. Assim sendo, por maioria de razão, 
os nossos hipotéticos críticos teriam que considerar que seria eticamente 
aceitável os membros da espécie ultra-sapiens cozinharem, comerem, tor-
turarem, escravizarem ou reciclarem a carcaça de qualquer criatura da es-
pécie homo sapiens. Ora, é evidente que, com toda a razão, nenhum dos 
nossos hipotéticos críticos subscreveria estas duas últimas conclusões. Mas, 
se é esse o caso, então têm, igualmente, que reconhecer que a identidade 
que estabelecem entre a posse do factor x, «que não se reduz à possibilida-
de de efectuar escolhas morais, ou à razão, ou à linguagem, ou à sociabili-
dade, ou à senciência, ou às emoções, ou à consciência» mas sim à «conju-
gação de todas estas qualidades num todo humano»39 e ser digno de 
consideração ética é totalmente arbitrária e injustificada. De facto, defender 
o contrário implica subscrever pelo menos uma das duas conclusões enun-
ciadas, e a impossibilidade de o fazer tem como correlato lógico que o que 
faz com que um ser seja digno de consideração ética não é a sua pertença à 
espécie X, Y ou Z mas as características ou propriedades intrínsecas desse 
ser, que podem ou não ser partilhadas por todos ou apenas por alguns dos 
indivíduos que pertençam às espécies X, Y e Z. Desta forma, ao contrário 
do que pretendiam os hipotéticos críticos, pertencer a uma determinada 
espécie e não a outra não justifica, só por si, uma discriminação a nível da 

                                                      
39 “[…]Factor X cannot be reduced to the possession of moral choice, or reason, or 

language, or sociability, or sentience, or emotions, or consciousness, or any other 
quality that has been put forth as a ground for human dignity. It is all of these qual-
ities coming together in a human whole that makes up Factor X.” Cf. FUKUYA-
MA, Op.Cit., p. 171. 
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consideração ética. Por esta razão, considerar que um ser não é digno de 
consideração ética apenas porque não pertence à nossa espécie é moral-
mente injustificável e constitui um acto de especismo. Se aceitarmos estas 
conclusões então, mesmo que, utilizando as possibilidades da engenharia 
genética, criássemos uma classe de seres, os Genrich, que aperfeiçoaram de 
tal modo as suas capacidades cognitivas e dos seus descendentes que po-
dem ser considerados como uma espécie diferente da restante humanidade, 
que passaria a ser designada como os Genpoor, não teríamos qualquer 
razão para sustentar, ao contrário do que pretende Fukuyama40, que não 
existe nenhuma base sólida para que se considere que é totalmente ilegíti-
mo que os Genrich utilizem os Genpoor como coisas destituídas de digni-
dade, sem qualquer consideração pelos seus interesses e direitos. Se os 
argumentos apresentados forem sólidos, não existe nenhuma razão plausí-
vel para supor que ao tornarmo-nos pós-humanos deixaremos de reconhe-
cer nos humanos o factor x e não os consideraremos dignos de considera-
ção ética, passando a cozinhá-los, a comê-los, a torturá-los, a escravizá-los 
ou a reciclar as suas carcaças. O reconhecimento da verosimilhança desta 
tese não permite que as nossas mentes obliterem o facto de que, como refe-
re Bostrom, «a sociedade humana está sempre em risco de que algum gru-
po decida ver outro grupo de humanos como adequados para a escravatura 
ou para a matança»41. No entanto, é possível evitar este risco criando leis e 
instituições capazes de prevenir a tendência de alguns grupos para utiliza-
rem outros para cozinhá-los, comê-los, torturá-los, escravizá-los ou reciclar 
as suas carcaças. Se, na maioria dos casos, estas medidas preventivas, ou 
quando necessário repressivas, evitam que esta situação ocorra em socie-
dades constituídas por cidadãos humanos, com todas as diferenças de capa-
cidades que possam existir entre um Stephen Hawking, Bostrom, você, eu e 
um deficiente mental profundo, então, parece não existir razão para supor 
que essa situação tenha mais probabilidades de ocorrer numa sociedade 
constituída por humanos e pós-humanos, especialmente se os pós-humanos 
tiverem desenvolvido essa capacidade de compaixão universal pelo sofri-
mento dos outros independentemente da espécie a que pertençam, que nem 
um Gandhi upgrade seria capaz de imaginar que fosse possível. Parece 
então que, ao contrário do que pretendiam os nossos hipotéticos críticos, a 
dignidade humana é compatível com a dignidade pós-humana.42 Na verda-
de, o facto de você e Bostrom considerarem que pelo menos alguns modos-
-de-vida pós-humanos são melhores do que os modos-de-vida humanos e 
que para a maioria dos seres humanos, certamente para aqueles que tal 
                                                      
40 Cf. FUKUYAMA, Op. Cit., pp. 153-154 
41 “Human society is always at risk of some group deciding t view another group of 

humans as fit for slavery or slaughter”. C. BOSTROM, Op. Cit., p. 5.  
42 Cf. BOSTROM, Op. Cit., pp. 6-11. 
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como você e Bostrom o desejassem, seria bom tornarem-se pós-humanos, 
isso não implicaria de forma alguma qualquer diferença de estatuto moral 
entre humanos e pós-humanos. Como refere Bostrom, quando nos referi-
mos ao valor da vida de alguém, a sua, a minha, a do próprio Bostrom ou a 
de um hipotético pós-humano, chegando a afirmar que uma dessas vidas é 
mais valiosa ou preferível do que outra, isso não significa que estejamos a 
fazer considerações sobre o estatuto moral das pessoas que vivem cada 
uma dessas vidas. A questão do valor da vida de x e a questão do estatuo 
moral de x são totalmente independentes. De facto, podemos facilmente 
imaginar que a sua vida, a minha, a de Bostrom ou a do hipotético pós-
-humano poderiam ser extremamente diferentes em termos de valor e al-
guma ou algumas dessas vidas poderiam objectivamente ser preferíveis a 
alguma ou algumas dessas vidas. No entanto, mesmo no interior deste qua-
dro imaginário, para todos os efeitos, você, eu, Bostrom ou o hipotético 
pós-humano teríamos exactamente o mesmo estatuto moral43. A reflexão 
sobre a compatibilidade ou incompatibilidade da dignidade humana e pós-
-humana parece revelar que não existe qualquer razão intrínseca para que 
as nossas mentes sejam dominadas por uma heurística do medo que fizesse 
desaparecer, ou pelo menos considerarmos ilegítimo, o desejo que você e 
Bostrom têm de serem pós-humanos quando crescerem. Pelas mesmas 
razões parece não haver motivos para considerar, como Fukuyama, que o 
trans-humanismo é a ideia mais perigosa do mundo44. 

§8 Uma nota final ainda humana, talvez demasiado humana 

Se até agora parece não existirem razões intrínsecas substantivas que 
representem uma objecção sólida à legitimidade do seu desejo de ser um 
pós-humano quando crescer, é chegado o momento de saber se efectiva-
mente é possível ser um pós-humano quando crescer. Como é evidente a 
sua questão pode ter uma resposta afirmativa ou negativa. A primeira 
resposta possível consiste em afirmar que não será possível você tornar-se 

                                                      
43 “When I speak of the value of a life […] I do not refer to the moral status of the 

person whose life it is. It is a separate question what the moral status would be of 
human and posthuman beings. We can assume […] that human and posthuman 
persons would have the same moral status”. Cf. BOSTROM, Why I Want to be a 
Posthuman When I Grow Up, Op. Cit., p. 4. 

44 Para uma análise mais pormenorizada do debate entre Francis Fukuyama e Nick 
Bostromsobre o transhumanismo, cf. FUKUYAMA, Francis, Transhumanism: The 
World’s Most Dangerous Idea, 2004, In: http://www.foreignpolicy.com/story/cms. 
php?story_id=2667 e BOSTROM, Nick, Transhumanism: The World’s Most Dan-
gerous Idea?, 2004, in: http://www.nickbostrom,com/papers/dangerous.html. Con-
sultado em 25 de Junho de 2010.  
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um pós-humano quando crescer porque, tendo em conta que cerca de 
99,9% de todas as espécies que já viveram estão neste momento extintas, 
o mais provável é que o seu destino seja o mesmo dos dinossauros e dos 
Dodós45. De facto, existe a possibilidade de que a nossa civilização, no 
seu actual estado de adolescência tecnológica, não seja capaz de evitar a 
ocorrência de um risco existencial, isto é, um acontecimento que pode 
causar a extinção da vida inteligente ou diminuir de forma permanente e 
crítica o seu potencial, destruindo de forma completa e irreversível os 
possíveis futuros da humanidade46, entre os quais, infelizmente, aquele 
em que você se transformaria num pós-humano quando crescesse. Na 
verdade, de acordo com o argumento do último dia47, existe uma probabi-
lidade, entre os 50% e os 25 %, de que a humanidade não sobreviva ao 
século XXI. Portanto, sem com isto querer desiludi-lo, é um facto inegá-
vel, como refere Bostrom, que «existe um sério risco de que a jornada da 
humanidade tenha um fim prematuro»48. Neste sentido, a possibilidade de 
você poder vir a tornar-se um pós-humano quando crescer é directamente 
proporcional à nossa capacidade como humanos de impedir a ocorrência 
de um desastre existencial. É inegável que a probabilidade de ocorrência 
de riscos existenciais tem a sua origem na acção humana, na medida em 
que esta introduziu novos fenómenos na ordem natural que colocaram em 
causa o equilíbrio sistémico da natureza. A possibilidade de redesenhar a 
condição humana permitindo que você, Bostrom e todos os que desejam 
ser pós-humanos o possam ser no futuro, dependerá, em primeiro lugar, 
das decisões que forem tomadas agora, especialmente no que diz respeito 
às revoluções tecnológicas que se anunciam. De facto, a técnica é seme-
lhante às estátuas de Jano, porque, se é verdade que os possíveis tecnoló-
gicos são condição necessária para que você possa tornar-se um pós-
-humano quando crescer, é igualmente verdade que, os mesmos possíveis 
tecnológicos, podem abrir portas que conduzem à inumanidade. Este 
facto torna imperativo que você, Bostrom e os defensores do trans-
-humanismo, reconheçam como um dever ético de todos os que se que-

                                                      
45 Cf. BOSTROM, Nick, Dinossaurs, Dodos, Humans?, 2006, in:http://www.  

nickbostrom.com/papers/globalagenda.pdf. Consultado em 25 de Junho de 2010. 
46 Cf. BOSTROM, “The Future ofHumanity”, Op. Cit., p. 2. Para uma discussão mais 

pormenorizada do conceito de risco existencial e dos diferentes tipos de riscos 
existenciais possíveis, cf. BOSTROM, Nick, ExistentialRisks. Analyzing Human 
Extintion Scenarios and Related Hazards, 2002, in: http://www.nickbostrom. 
com/existential/risks.html. Consultadoem 25 deJunho de 2010. 

47 Cf. BOSTROM, Nick, A Primer on The Doomsday Argument, in: http://www. 
anthropic-principle.com/primer1.html. Consultadoem 25 deJunho de 2010. 

48 “[…] there is a serious risk that humanity’s journey will come to a premature end”. 
Cf. BOSTROM, “The Future of Humanity”, Op. Cit., p. 3. 
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rem tornar pós-humanos quando crescerem, desenvolver todos os esfor-
ços possíveis para minimizar a probabilidade da ocorrência de desastres 
existenciais. No entanto, a boa notícia para si é que não existe nenhuma 
impossibilidade metafísica de você se tornar um pós-humano quando 
crescer. Pelo contrário, é perfeitamente possível que, devido à velocidade 
com que tem decorrido o progresso científico e tecnológico nos últimos 
cinquenta anos, estejamos prestes a assistir a uma singularidade tecnoló-
gica, ou seja, a um ponto no futuro em que o nível de desenvolvimento 
tecnológico se tornará tão rápido que a curva do progresso será quase 
vertical, sendo o mundo, e você, transformado para além daquilo que é 
possível neste momento imaginar. Suponha que um humano do século 
XIX tinha a possibilidade de, por instantes, vislumbrar o desenvolvimen-
to tecnológico do século XXI. Provavelmente julgaria que nós pertencí-
amos a uma civilização pós-humana. Ora, se o progresso científico-
-tecnológico continuar ao ritmo que tem mantido desde o século XVII, é 
extremamente provável que tenhamos a possibilidade de assistir a desen-
volvimentos radicais nas próximas décadas e que, mais cedo ou mais 
tarde, venhamos a ter a capacidade de nos tornarmos pós-humanos, se 
assim o desejarmos. Nesse momento, como é afirmado no primeiro artigo 
da declaração trans-humanista, «a humanidade será radicalmente alterada 
pela tecnologia no futuro […] e será possível redesenhar a condição hu-
mana»49. As escolhas que, você, Bostrom, eu e todos nós fizermos neste 
século, isto é agora, terão consequências radicais no nosso futuro, no 
futuro da humanidade e na [re]definição da condição humana. 

Os argumentos apresentados por si a favor do projecto trans-
-humanista tornam plausível a legitimidade do seu desejo de ser um pós-
-humano quando crescer. Sermos ou não sermos pós-humanos quando 
crescermos depende do que decidirmos fazer agora. Como refere George 
Steiner  No Castelo do Barba Azul, encontramo-nos “... no mesmo pon-
to que a Judith de Bartok quando pede para abrir a última porta para a 
noite...”. Não há regresso, não podemos optar pelos sonhos da ignorân-
cia. Abriremos […] a última porta do castelo embora ela possa levar, ou 
talvez porque pode levar, a realidades que estão para além da capacidade 
do entendimento e controlo humanos. Fá-lo-emos com a lucidez desolada 
que a música de Bartok nos comunica, porque abrir portas é o trágico 
preço da nossa identidade»50. Antes de colocarmos um ponto final no 

                                                      
49 “Humanity will be radically changed by technology in the future. We foresee the 

feasibility of redesigning the human condition […]”. Cf. BOSTROM, A History of 
Transhumanist Thought, Op. Cit., p. 23. 

50 “We seem to stand […] where Bartók’s Judith stands when she asks to open the 
last door on the night. […] We cannot turn back. We cannot choose the dreams of 
unknowing. We shall […] open the last door in the castle even if it leads, perhaps 
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nosso diálogo imaginário, tenho esperança de que o facto de desconhe-
cermos que futuro nos está reservado do outro lado da porta do Castelo 
do Barba Azul, e o conhecimento, quer da fenomenologia da inumanida-
de que marcou o último século, quer o resultado catastrófico da utopia 
fáustica de executar tudo o que é possível, transformando-nos em senho-
res e possuidores da natureza, anunciado na crise ambiental, seja sufici-
ente para o fazer pensar na diferença entre o que pode e o que deve ser 
feito, nas consequências que podem advir, para si e para os outros, do seu 
desejo de ser um pós-humano. Esta nota final é escrita no momento críti-
co em que como refere Neil, uma personagem fictícia de um texto de 
Nick Bostrom, «estamos a atravessar uma estrada [e] a única coisa que 
não devemos fazer é parar a meio»51 mas, é forçoso reconhecermos que 
do facto de não devermos parar a meio não se segue necessariamente que 
só haja um caminho, nem qual é o caminho que devemos seguir.  

Enfim, esta nota final é apenas uma solicitação para que você, Bos-
trom, e todos nós pensemos verdadeiramente, de forma responsável, com 
a serenidade suficiente e sem preconceitos antropocêntricos52, naquilo 
que queremos ser quando crescermos. Porém, tenho plena consciência de 
que o conteúdo desta nota final, bem como o próprio projecto trans-
-humanista, pode ser apenas uma expressão subliminar da minha, da 
nossa condição ainda humana, talvez demasiado humana. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
because it leads, onto realities which are beyond the reach of human comprehen-
sion and control. We shall do so with that desolate clairvoyance, so marvelously 
rendered in Bartók’s music because opening doors is the tragic merit of our identi-
ty.” Cf. STEINER, Op. Cit., pp. 124, 140. 

51 Cf. BOSTROM, Nick, The World in 2050, in: http://www.nickbostrom.com/ 
2050/world.html, p. 6. Consultadoem 25 de Junho de 2010. 

52 “When a proposal to change a certain parameter is thought to have bad overall 
consequences, consider a change to the same parameter in the opposite direction. 
If this is also thought to have bad overall consequences, then the onus is on those 
who reach these conclusions to explain why our position cannot be improved 
through changes to this parameter. If they are unable to do so, then we have reason 
to suspect that they suffer from status quo bias”. Cf. BOSTROM, Nick, The Rever-
sal Test: Eliminating Status Quo Bias in Applied Ethics, 2006,in: 
http://www.nickbostrom.com/ethics/statusquo.pdf, p. 664. Consultado em 25 de 
Junho de 2010. 
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ABSTRACT 

WHAT DO WE WANT TO BE WHEN WE GROW UP? 

IMAGINARY DIALOGUES WITH A TRANSHUMANIST 

Through an imaginary dialogue with a defender of the transhumanism – 
whose most significant representative is the philosopher Nick Bostrom – this 
paper aims to critically evaluate the ethical legitimacy of becoming a posthuman 
when we grow up. After a characterization of the transhumanist project and a 
definition of posthuman condition, the axiological reasons that underlie the 
desire to become a posthuman are examined.In a second momentit will be 
discussed the issue of whether we should want to be a posthuman when we grow 
up. A comparison is carried out between the relative strength of the arguments 
for the legitimacy of the transhumanist project and the possible objections, which 
are mainly based in an appeal to the idea of human nature, that are usually 
produced by the critics of transhumanism, such as Francis Fukuyama. Finally, 
the real possibilities of becoming a post human are outlined and, considering the 
uncertainty about the future and the difference between what can and what 
should be done, we are asked toreally think about what we want to be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


