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O aborto além da vida
O direito a viver tem previsão constitucional, é cláusula pétrea e fundamentaria, em última instância,
a ampla restrição ao direito de abortamento. Mas com seres humanos as coisas não são tão
simples
09 de outubro de 2010 | 16h 00

Rafael Mafei Rabelo Queiroz

O tema do aborto ganhou páginas de jornais recentemente, motivado por seu
protagonismo na reta final da campanha eleitoral. É um tema dormente na esfera
pública brasileira, sempre à espera de uma fresta pela qual possa emergir. Talvez isso
explique o porquê de a discussão atual a seu respeito dar-se de forma tão simplória: não
estamos acostumados a debater o aborto como importante questão política que é.
Quando enfim surge a oportunidade de fazê-lo, o debate ora é travestido de uma gincana
de aparências onde cada qual tenta mostrar que é mais a favor da vida ("em todas as
suas dimensões"), ou então é renegado sob a falsa alegação de que se trata de questão de
foro íntimo. O aborto é sim um tema íntimo, mas para gestante, não para a pessoa
pública com poderes sobre a questão. Ele tem enorme relevância enquanto tema político,
pois revela posições não só sobre a extensão que se atribui a um conjunto relevante de
direitos fundamentais que vão muito além do direito à vida, como também as
circunstâncias em que cada um desses direitos deve prevalecer sobre os demais, além de
permitir a reflexão sobre as dimensões de nossa vida privada nas quais é legítima a
intervenção estatal.

O argumento central a favor da restrição do
aborto decorre das seguintes premissas: (P1)
É errado matar um ser humano; (P2) O feto
é um ser humano; (C) Logo, é errado matar
um feto. O senso comum das opiniões
favoráveis à ampliação do direito ao aborto

+ SUPLEMENTOS

MEC veta 10 mil vagas em vestibular de
curso a ...
Cinco instituições de educação superior ...

-- De olho no Brasil

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD FACEBOOK

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA Opinião Limão JT Eldorado Piauí iLocal

Blogs Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

FLICKR

BUSCAR

CHILE

Acompanhe o
resgate dos
mineiros no
Chile

ECONOMIA

Países duelam
por câmbio no
FMI

SÃO PAULO

Região do Baixo
Augusta vira
alvo de
construtoras

SWU

Jotabê Medeiros
conta como
foram os 3 dias
de SWU

BLOG DA LIGA

William, ex-
Corinthians,
destaca fase no
Shakhtar

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL13:37  •  13 OUTUBRO DE 2010

Classificados

HÁ 439 DIAS
SOB CENSURA

http://www.estadao.com.br/


http://www.estadao.com.br/suplementos/ultimas/
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,mec-veta-10-mil-vagas-em-vestibular-de-curso-a-distancia,509741,0.shtm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,mec-veta-10-mil-vagas-em-vestibular-de-curso-a-distancia,509741,0.shtm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,mec-veta-10-mil-vagas-em-vestibular-de-curso-a-distancia,509741,0.shtm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,de-olho-no-brasil,622342,0.htm
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/2133109742/Frame2/default/empty.gif/63393334363362623439383963306530
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.limao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/

http://blogs.estadao.com.br/tempo-real/category/resgate-no-chile/
http://blogs.estadao.com.br/tempo-real/category/resgate-no-chile/
http://blogs.estadao.com.br/tempo-real/category/resgate-no-chile/
http://blogs.estadao.com.br/tempo-real/category/resgate-no-chile/
http://blogs.estadao.com.br/tempo-real/category/resgate-no-chile/
http://blogs.estadao.com.br/tempo-real/category/resgate-no-chile/
http://economia.estadao.com.br/economia/
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+internacional,paises-duelam-por-cambio-no-fmi,not_38429,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+internacional,paises-duelam-por-cambio-no-fmi,not_38429,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+internacional,paises-duelam-por-cambio-no-fmi,not_38429,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+internacional,paises-duelam-por-cambio-no-fmi,not_38429,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,antes-degradada-regiao-do-baixo-augusta-vira-alvo-de-construtoras,623320,0.htm?x
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,antes-degradada-regiao-do-baixo-augusta-vira-alvo-de-construtoras,623320,0.htm?x
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,antes-degradada-regiao-do-baixo-augusta-vira-alvo-de-construtoras,623320,0.htm?x
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,antes-degradada-regiao-do-baixo-augusta-vira-alvo-de-construtoras,623320,0.htm?x
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,antes-degradada-regiao-do-baixo-augusta-vira-alvo-de-construtoras,623320,0.htm?x
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,antes-degradada-regiao-do-baixo-augusta-vira-alvo-de-construtoras,623320,0.htm?x
http://blogs.estadao.com.br/estadao-no-swu/2010/10/12/minha-vida-em-itustock/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-no-swu/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-no-swu/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-no-swu/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-no-swu/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-no-swu/
http://blogs.estadao.com.br/liga-dos-campeoes/willian-destaca-momento-especial-no-shakhtar-e-pede-fim-dos-vacilos-no-corinthians/
http://blogs.estadao.com.br/liga-dos-campeoes/willian-destaca-momento-especial-no-shakhtar-e-pede-fim-dos-vacilos-no-corinthians/
http://blogs.estadao.com.br/liga-dos-campeoes/willian-destaca-momento-especial-no-shakhtar-e-pede-fim-dos-vacilos-no-corinthians/
http://blogs.estadao.com.br/liga-dos-campeoes/willian-destaca-momento-especial-no-shakhtar-e-pede-fim-dos-vacilos-no-corinthians/
http://blogs.estadao.com.br/liga-dos-campeoes/willian-destaca-momento-especial-no-shakhtar-e-pede-fim-dos-vacilos-no-corinthians/
http://blogs.estadao.com.br/liga-dos-campeoes/willian-destaca-momento-especial-no-shakhtar-e-pede-fim-dos-vacilos-no-corinthians/
http://br.buzz.yahoo.com/buzz?publisherurn=estadao_868&guid=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fsuplementos%2Co-aborto-alem-da-vida%2C622873%2C0.htm&targetUrl=
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login

javascript:;

http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/


O aborto além da vida - suplementos - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,o-aborto-alem-da-vida,622873,0.htm[13/10/2010 13:37:54]

Sérgio Dutti/AE

Debate acirrado: anencefalia discutida em audiência
pública no STF, em 2008

ataca a segunda premissa, argumentando
que o feto não é um ser humano. Esse
argumento é problemático; dizer que o feto
não é um ser humano obriga-me a dizer o
que ele é, e é difícil dizer que ele seja algo
que não um ser humano. Poder-se-ia
sustentar que o feto é apenas um ser
humano em formação. Tal argumento
tampouco convence, pois um ser humano em

formação é um ser humano, assim como uma muda de laranjeira, que é uma laranjeira
em formação, é uma laranjeira.

A premissa chave é a primeira. O fato de ela ser menos questionada é por si só revelador
da força que tem a ideia de sacralidade da vida humana, que a fundamenta. Existem
razões variadas para isso. Em primeiro lugar está a maior empatia que temos em relação
a outros seres humanos: imagino que uma galinha sofra ao ser escaldada viva em água
fervente, mas sou capaz de assemelhar com mais vividez o sofrimento de um ser humano
que queime a língua em sopa quente. Há também forte pano de fundo religioso
envolvido, pois a tradição religiosa judaico-cristã atribui apenas à espécie humana o
fenômeno da animação (receber uma alma), além de reconhecer no ser humano um
espelho do ser divino - "à Sua imagem e semelhança".

Do argumento de que é errado matar um ser humano deriva-se a percepção de que os
seres humanos têm direito à vida. Aqui, a demarcação entre razões jurídicas, morais e
religiosas esmaece, pois o direito à vida tem previsão constitucional e é cláusula pétrea.
Esse direito fundamentaria, em última instância, a ampla restrição ao direito de
abortamento.

Mas as coisas não são tão simples. Nem sempre "tenho direito a x" implica "não posso
ser privado de x". Mesmo que eu tenha direito a x, posso perder x se alguém tiver direito
a y e esse direito implicar eu ser privado de x. A própria disciplina do aborto ilustra isso:
o direito do feto à vida não impede que a mãe interrompa a gestação proveniente de
estupro (Código Penal, art. 128, II). Seria enganoso dizer que o feto concebido em
estupro não tem direito à vida. Ele tem direito à vida, mas há outra pessoa envolvida na
situação, a gestante, que tem um direito de dignidade que independe do feto, cujo
exercício a permite manter a gravidez ou abortá-la e, neste último caso, o direito do feto
à vida não prevalecerá.

Toda a discussão filosófico-jurídica em torno do aborto está em saber quais são as
circunstâncias em que direitos de uma outra pessoa, a gestante, que são igualmente
constitucionais, fundamentais e pétreos, podem prevalecer sobre o direito do feto à vida.
A questão não se resume, portanto, ao apreço que se tenha pela vida humana, ainda que
evidentemente passe por isso.

Se o problema é de embate de direitos, poder-se-ia defender que os direitos que podem
competir paritariamente com o direito do feto à vida são mais amplos do que o que se
prevê nos permissivos do Código Penal, que permite o abortamento em caso de risco à
vida da gestante ou gravidez proveniente de estupro. Por essa via é que deve ser
debatido, por exemplo, o direito a abortamento de fetos anencéfalos, eufemisticamente
chamado de "antecipação eugênica do parto" na ação que tramita no Supremo Tribunal
Federal e desde 2004 espera uma decisão.
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É também fundamental determinar se o feto, que é ser humano, é também pessoa
humana. A distinção importa. pois é à pessoa humana que a Constituição atribui o mais
forte dos direitos fundamentais, o direito à dignidade (art. 1º, III). Se o feto, mesmo que
ser humano, não for pessoa humana, ele entra enfraquecido nesse embate de direitos.
Esse foi o principal fundamento da decisão Roe vs. Wade, da Suprema Corte dos EUA,
que, em 1973, declarou inconstitucionais muitas leis que proibiam o aborto. No Brasil,
na decisão da Adin 3510 (Lei de Biossegurança), o STF reconheceu a distinção entre
embrião, feto e pessoa: "As três realidades não se confundem: o embrião é o embrião, o
feto é o feto e a pessoa humana é a pessoa humana. Donde não existir pessoa humana
embrionária, mas embrião de pessoa humana". Assim, não existiria pessoa humana fetal,
mas sim feto de pessoa humana, que seria protegido contra atentados frívolos, mas não
teria, ao menos não durante todas as fases da gestação, um direito moral e legalmente
equiparável à dignidade da pessoa já nascida. Pela coerência que se espera que uma
corte constitucional tenha no tratamento de temas importantes, não espantará se esse
mesmo raciocínio aparecer no julgamento da ação dos fetos anencéfalos, que deverá ser
julgada em breve.

Essas razões, que dão mostra apenas de pequena parte do atual debate político-jurídico
em torno do aborto, já permitem dimensionar a importância pública e política que o
tema tem. Essa é a substância que se esperaria de um debate público a respeito do
aborto, mas que, infelizmente, desapareceu em favor de um vazio "show da vida" que
pouco acrescentará à forma como reconhecemos e protegemos os muitos e diferentes
direitos pertinentes à situação.

RAFAEL MAFEI RABELO QUEIROZ É DOUTOR EM DIREITO PELA USP,
PROFESSOR E COORDENADOR DE PESQUISAS DA DIREITO GV

Tópicos: , Suplementos, Geral

 3  Karina Medici Barrella
10 DE OUTUBRO DE 2010 | 13H 45 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Excelente o artigo, pena que o interesse em discutir a fundo o assunto não seja de muito interesse das
pessoas.

 2  Ploni Osábio
10 DE OUTUBRO DE 2010 | 8H 18 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Curiosa mistura de interessante com ridículo este artigo. Começou ridículo, com o autor analisando a
premissa P2 de maneira frívola, livrando-se dela sem mais.

Em seguida, comete o erro ecumênico de se referir à tradição cristã como judaico-cristã, ignorando a
quantidade enorme de oposições escondidas nessa hifenação.

Mais para frente, ao discutir de forma bem didática a distinção entre ser humano e pessoa humana, não
percebe que isso mostra a má formulação das premissas P1 e P2, e a falência do argumento falacioso
anterior.

Por outro lado, a discussão sobre conflito de direitos está bem colocada, e realmente sumida da discussão
pública, graças à superficialidade e crueldade dos argumentos religiosos mais em evidência.

Se fosse um trabalho escolar, não ganharia nota maior que 6.

 1  Renato Grando
09 DE OUTUBRO DE 2010 | 19H 55 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Muito interessante a análise. Realmente o que mais me causou repulsa nesse primeiro dia de propaganda
política foi o discurso de ambos presidenciáveis "em favor da vida" e dos "princípios cristãos", claramente
"eleitoreiro" e falso.
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