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O ABORTAMENTO NO BRASIL:  

DIREITO FUNDAMENTAL? 

              por Taciana Damo Cervi1 
 

A liberdade do arbítrio de um pode subsistir com a  
liberdade de todos os outros segundo uma lei universal. 

       
Kant 

 

Resumo: O abortamento é considerado prática ilícita pelo ordenamento jurídico brasileiro que 
admite como exceção duas únicas hipóteses: quando houver gravidez resultante de estupro e 
em caso de perigo de morte para a mãe. Odiernamente, essa postura vem sendo criticada no 
intuito de descriminalizar a prática, de modo que o abortamento constitua-se em um direito da 
mulher que optar por interromper a gravidez. Uma abordagem conservadora defende a ideia 
de que o abortamento não pode ser prática aceitável em qualquer circunstância, outra de viés 
conservador moderado, compreende o abortamento exatamente como pode ser vislumbrado 
no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, como prática ilícita mas, garantindo duas 
excecções, já mencionadas anteriormente. Em uma terceira óptica, surge postura liberal 
pretendendo a descriminalização do abortamento. Em razão de tais perspectivas, o trabalho 
questiona em que medida o Estado Democrático de Direito pode considerar o abortamento 
como um direito fundamental.   
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Abstract:  Abortion is considered illegal practice by the Brazilian legal system that allows an 
exception only two situations: when there is a pregnancy resulting from rape and in case of 
danger of death to the mother. Daily, this stance has been criticized in order to decriminalize 
the practice, so that abortion constitutes itself into a woman's right to choose to terminate the 
pregnancy. A conservative approach defends the idea that abortion can not be acceptable in 
any circumstance, another moderate conservative bias, understands exactly how abortion can 
be glimpsed in the Brazilian legal system, that is, but as unlawful practice, ensuring two 
exceptions, already mentioned above. In a third approach, there is liberal bias, claiming the 
decriminalization of abortion. Due to these perspectives, we question to what extent the 
Democratic State may consider abortion as a fundamental right. 
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INTRODUÇÃO 

O abortamento constitui-se em um tema antigo e, ao mesmo tempo, atual. Antigo 

porque desde tempos imemoriais as mulheres buscam controlar o uso de seus próprios corpos 

para a reprodução seja por métodos anticoncepcionais, seja pela prática do abortamento. A 

atualidade do tema revela-se face às acirradas discussões que têm sido promovidas no intuito 
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de reconhecer o abortamento como um direito fundamental, razão pela qual o presente 

trabalho busca verificar em que medida, no contexto do Estado Democrático de Direito o 

abortamento pode ser considerado um direito fundamental. Para tanto, aborda inicialmente o 

direito à vida, posteriormente realiza o contraponto argumentativo entre as correntes 

favoráveis e não favoráveis ao aborto. Por derradeiro, investiga a viabilidade do abortamento 

como direito fundamental no Estado Democrático de Direito.   

 

1 O DIREITO À VIDA E A PROTEÇÃO DO NASCITURO 

Discutir a temática do abortamento é sempre muito complicado porque naturalmente 

estão envolvidas crenças e convicções pessoais sobre a vida. Entretanto, discutir o tema a 

partir dessa óptica ao constitui-se no mote do trabalho, uma vez que estaria de plano sendo 

afastada a análise das diversas razões que orientam o tema, e a admissão da diversidade é 

fundamental para uma discussão rica sobre tema deveras instigante.  

Indiscutivelmente, a vida humana tem um valor sagrado e a questão central consiste 

em estabelecer que qualquer escolha sobre o nascimento deve ser feita de modo a ser 

respeitado esse valor. Esse é o entendimento de Dworkin, que também ressalta o critério 

científico como aspecto essencial, ou seja, a necessária separação das questões religiosas e 

convicções pessoais da análise criteriosa da temática a partir do viés jurídico, focando os 

aspectos sociais e políticos2.  

O tema versa precipuamente sobre o direito à vida que é, juridicamente, um 

compromisso efetivo com a vida humana, seja constituído no dever de zelar por uma vida em 

formação, ajudando a viver quando o outro ainda não pode fazer isso por si, ou não mais 

consegue.   

Respeitar a vida contra as atrocidades e perversidades significa sustentar a dignidade 

da pessoa humana, inserida entre os fundamentos constitucionais que orientam o ordenamento 

jurídico. Nesse sentido, o direito à vida revela-se no direito de permanecer vivo e no direito de 

nascer vivo e o reconhecimento desse direito fundamental gerou vários efeitos tais como, a 

impossibilidade da pena de morte presente no artigo 5.o., inciso XLVII; a proibição da 

eutanásia, a proibição da tortura e a proibição do aborto. 

Entretanto, quando a Carta Magna refere a inviolabilidade do direito à vida não o faz 

de forma absoluta. Tanto é assim que autorizou a pena de morte em caso de guerra e no artigo 

128 do Código Penal enuncia duas hipóteses legais de abortamento, quais sejam, em caso de 
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gravidez resultante de estupro e em caso de perigo de morte para a mãe. No primeiro caso, o 

valor que se sobrepõe é o da segurança nacional e no segundo caso, a dignidade e a saúde da 

mulher. Nesse diapasão, percebe-se que a vida não é valor absoluto em dadas oportunidades. 

O nascimento com vida foi o marco adotado pelo legislador brasileiro para a 

aquisição da personalidade jurídica. A partir de então, o ordenamento jurídico reconhece os 

direitos da personalidade que são o direito à vida, à liberdade, à integridade física, à honra, ao 

nome, o direito ao próprio corpo, no todo ou as partes dele; e que são tidos como direitos 

“extra patrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e 

oponíveis erga omnes”3.  

Nesses rumos, o nascituro tem apenas expectativa de direitos e a aquisição de 

personalidade só é promovida com o nascimento com vida4. Enquanto o nascituro aguarda o 

momento do nascimento, não tem personalidade jurídica, mas seus interesses são assegurados 

e sua vida é protegida juridicamente.  

Contudo, o constituinte entendeu como dever do Estado a proteção da vida, de modo 

que o “início da vida” a ser protegida é o questionamento que não alcança uma resposta única. 

As opiniões divergem e as sugestões buscam fundamentação no surgimento de estruturas em 

momentos diversos de desenvolvimento embrionário. A fecundação e a formação do zigoto 

seria uma das sugestões. Para alguns, o décimo quarto dia é o marco do início da vida quando 

constata-se a fase final de implantação, para outros o sexto dia é o momento em que as células 

deixam o estado de totipotência para o de unipotência, a partir do que pode-se saber se será 

formada uma pessoa ou gêmeos. Ainda, para dado entendimento o momento em que se inicia 

a vida é aquele que corresponde à formação do sistema nervoso com o início da atividade 

cerebral, a partir da oitava semana.   

Existe ainda, quem considere como marco o décimo primeiro dia, momento em que 

surge o sulco neural. E, para a Comissão Waller-Austrália, a vida se inicia no décimo quarto 

dia com o aparecimento da linha primitiva, sinal de que começa a formação de um só 

embrião. Para estes, antes do aparecimento da linha primitiva não há sentido em falar na 

presença de um ser, daí o termo pré-embrião para definir uma entidade não-humana sobre a 

qual se realizariam pesquisas. 

Alguns cientistas vão mais longe. A vida pode existir, mas o fundamento principal 

consiste em saber a partir de que momento surge a pessoa. Nessa linha surge Engelhardt, para 
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quem existe diferença entre ser membro da espécie humana e ser pessoa, sendo a consciência 

e a racionalidade os fatores que formam a pessoa, enquanto que pertencem à espécie humana 

mas não se enquadram como pessoa, o recém-concebido, o recém-nascido, os retardados 

mentais graves e as pessoas em estado de coma5. Nesse mesmo sentido, é a lição de Singer, 

para quem é pessoa aquele que possui autoconsciência, autocontrole, sentido de presente e 

futuro, capacidade de se imaginar em relação aos outros, respeitar os outros e comunicar-se6. 

Sobretudo, o questionamento que orienta o pensamento desses cientistas é “a partir 

de que momento a vida passa a ter importância moral?”  

Nesse mote, vale referir também o chamado critério antropológico de inserção na 

vida humana sobre o qual se debruçaram Arenhart e Vian, a partir da idéia de que o ser 

humano não nasce pronto e que sua inserção e acolhimento por seus iguais seriam os 

requisitos de ingresso na vida humana.7 Para discorrer sobre o critério os autores referem o 

exemplo das meninas-lobo descobertas na Índia de 1920, Amala de 15 meses e Kamala de 8 

anos. Ambas sobreviveram entre os lobos com identidade genética humana porém, “andando 

de quatro, não aprenderam a ficar em pé, a chorar, a rir, a se comunicar através da fala, a usar 

instrumentos e, menos ainda, a pensar logicamente”8. 

Nesse sentido, os autores referem que geneticamente as meninas-lobo eram seres 

humanos, mas não se desenvolveram como tal. Para eles, o ser humano individual é produto 

de seu desenvolvimento histórico, de sua pertença a um grupo social e, nestes termos, os 

autores acolhem a tese da construção psicanalítica como marco da aquisição de direitos 

humanos.9 O critério demonstra-se útil para a defesa da tese favorável ao abortamento e 

enuncia que o ser humano para ser reconhecido e respeitado como tal, deve ser recebido, 

aceito pela mulher que o gesta. Segundo tal critério, “sabendo-se grávida, em algum 
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momento, a mulher assume ou não a gravidez”10 e, com isso, estabelece ou nega a com o feto, 

dando entrada ou não a um novo ser humano.  

De qualquer sorte, o Estado Democrático de Direito protege a vida desde sua 

formação assegurando o direito ao abortamento como uma exceção, de acordo com aquelas 

possibilidades previstas no código penal brasileiro. A palavra abortamento tem seu 

significado oriundo do latim abortus, ab que significa privação e ortus, nascimento, significa 

a interrupção do processo natural de gestação ou a “morte de um ser humano antes que esteja 

em condições de sobreviver fora do útero da mulher”11. 

O termo aborto vem sendo empregado pela seara médica como a interrupção da 

gravidez até a vigésima segunda semana de gestação, ou seja, antes de seu termo normal, seja 

ela espontânea ou provocada, tenha havido ou não expulsão do feto destruído. 

Diniz menciona que o abortamento acontece de forma espontânea quando a 

interrupção da gestação acontece de forma natural e não intencional, seja por doenças 

preexistentes à fecundação, adquiridas no curso da gestação, também por precárias condições 

de saúde da gestante ou por defeitos estruturais do embrião ou feto. Por outro lado, o aborto 

acidental se dá em razão de um agente externo como uma emoção violenta, queda ou susto, 

isto é, nessas hipóteses inexiste o propósito dirigido à interrupção do ciclo gravídico. De outra 

banda, o abortamento pode ser provocado quando a interrupção da gestação se der pela 

gestante ou terceiro, mediante o concurso de agentes externos, de ordem física, química ou 

mecânica para atender motivos terapêuticos, eugênicos, econômicos, morais, sociais, 

psicológicos, podendo acontecer de forma criminosa ou legal.   

No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção e o respeito à vida é uma decorrência 

lógica do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual considera o ser humano como um 

valor em si mesmo. Por isso, a proteção jurídica do nascituro conferida pelo ordenamento, que 

embora não lhe conceda personalidade jurídica tutela precipuamente a vida e alguns outros 

direitos, tais como o direito à filiação pois as relações de parentesco se estabelecem no 

momento da concepção; o direito à alimentos, com o fundamento de amparar e dar necessária 

assistência pré-natal ao nascituro englobando medicamentos e assistência médica; direito à 

adoção com efeitos condicionados ao nascimento com vida; direito à doação e à sucessão.  

Assim, o tópico discorreu sobre o direito à vida, de modo que ficou demonstrado não 

ser esse um valor absoluto, sendo relativizado em algumas hipóteses.  
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2 A VISÃO ABORTISTA E ANTIABORTISTA 

  O ritmo em que a sociedade se desenvolve tem, há tempos acelerado. A mulher 

exerce papel fundamental nesse cenário, como profissional reconhecida nas mais diversas 

áreas e exercendo muitas vezes funções de comando. Nota-se que o espaço da mulher na 

sociedade foi estendido em curto período de tempo, a exemplo do direito ao voto tornado 

obrigatório apenas a partir de 1946, até então, a mulher casada necessitava de autorização do 

marido e as viúvas e solteiras poderiam votar se tivessem renda própria. 

Ao tempo do Código Civil de 1916, a mulher era tida como relativamente capaz, não 

podia sequer exercer profissão sem autorização do marido, bem como, contrair obrigações. 

Foi com o Estatuto da Mulher Casada, Lei n. 4.121/1962, que a mulher passa a nova 

condição, o que é corroborado pelo Código Civil de 2002, Lei n. 10.406/02, em que a mulher 

passa a ter os mesmos direitos do homem.  

Por outro viés, as possibilidades para a mulher aumentaram a partir da década de 

1970 com o marco da pílula anticoncepcional, foi permitido à mulher programar sua vida 

profissional a partir do planejamento familiar, que ensejou a atuação progressiva do Estado 

por meio de políticas públicas. Hoje, o debate urge em torno da descriminalização do 

abortamento.  

Nesse novo contexto social de atuação positiva da mulher é que surge o debate sobre 

o abortamento como o exercício de uma faculdade. Duas correntes se manifestam, uma delas 

favoravelmente ao abortamento defendendo no plano da moralidade, que a vida humana pré-

natal possui um valor crescente. Nessa óptica, a vida tem valor em função do estágio de 

desenvolvimento, de modo que a vida intrauterina jamais se iguala em valor à vida do homem 

já nascido.12 De outro vértice, surge corrente contrária ao abortamento, exaltando que a vida é 

intrinsecamente sagrada não podendo ser valorada em razão do estágio de desenvolvimento 

em que se encontra. Nessa linha, não haveria diferença alguma entre extinguir a vida de um 

feto e a de um recém- nascido, ou de uma criança em idade mais avançada.    

Assim, a cultura abortista tem se sustentado na ideia de que a interrupção da gravidez 

é a extinção de uma vida que não podem ver e, por filiar-se ao entendimento de que o feto faz 
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parte do corpo da mãe13 (pars viscerum matris) não merecendo qualquer consideração de “ser 

humano”, sendo disponível em razão de constituir-se por mera massa informa de protoplasma. 

De acordo com esse entendimento, a mulher é dona de seu corpo podendo escolher o que 

fazer com o feto que dela faz parte. 

Para a corrente antiabortista o feto não faz parte do corpo da mãe, não sendo 

considerado a partir desse pressuposto como algo disponível. O feto está agregado ao corpo 

da mãe apenas para viabilizar seu desenvolvimento. Nesse enfoque, a embriologia tem 

comprovado que o feto é ser autônomo desde a fecundação e as etapas pelas quais passa, são 

fases de autocrescimento. A elaboração biológica é feita por conta própria e, nos dizeres de 

William, ao implantar-se no útero materno o feto interrompe o ciclo menstrual de sua mãe e 

inicia o processo de estruturas próprias que lhe proporcionarão o desenvolvimento até o 

nascimento, como a formação do saco amniótico, o cordão umbilical e a placenta14.  

Nesse diapasão, convém relacionar a ideia de autopoiese15. A primeira característica 

da condição de vida, que faz diferenciar a vida de um aglomerado de matéria orgânica inerte é 

a capacidade de autopoiese. Tal termo foi desenvolvido primeiramente pelos biólogos e 

filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana para nomear a complexidade e a 

organização de um sistema orgânico que basicamente permite à vida criar vida. Ou seja, o que 

diferencia um ser vivo da matéria orgânica inerte é a capacidade de a própria estrutura que 

mantém a complexidade da vida. Para eles, “os seres humano se caracterizam por 

literalmente, produzirem-se continuamente a si mesmos – o que indicamos ao chamarmos a 

organização que os define de organização autopoiética16.  

A partir disso, tem-se que o feto comanda o seu próprio desenvolvimento e o corpo 

da mulher é refúgio temporário. 

Tecendo ainda, considerações sobre a corrente abortista destaca-se, o argumento do 

perigo que representa o abortamento clandestino à integridade física da mulher. As estatísticas 

assustam porque referem a morte por aborto mal sucedido como a terceira causa de morte da 

mulher no Brasil, e que giraria em torno de um milhão de casos anuais. Nessa esteira, o que se 

busca é um tratamento igualitário para todas as mulheres, já que as mulheres de classes 
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economicamente privilegiadas têm acesso a formas seguras de abortamento enquanto que, as 

mulheres de classes baixas o realizam na clandestinidade e, em condições insalubres.    

As estatísticas são assustadoras, mas a crítica contesta tais números, a partir dos 

dados oficiais do Ministério da Saúde que registra em torno de duzentos e quarenta mil 

curetagens pós-aborto e duzentas mortes anuais17.  

Elevado ao status de direito fundamental, o abortamento seria ainda, uma forma de 

redução da pobreza, da marginalidade e de controle demográfico, sendo referido também, 

como uma modalidade de contracepção18. Nesse sentido, a corrente abortista refere que o 

Estado não pode afastar da mulher tal possibilidade, uma vez que prevê constitucionalmente, 

por meio do artigo 170, a necessidade de políticas públicas voltadas para o planejamento 

familiar. Entretanto, notadamente não pode ser visto como um método contraceptivo na 

medida em que o produto da concepção já existe, ao tempo do abortamento.  

Aqui, oportuno destacar os estudos de Dworkin, que revela um apurado panorama 

das diversas visões acerca da temática, e para explicar o fundamento de sua análise, refere que 

a idéia do abortamento surge como uma possibilidade de evitar a frustração de expectativas 

para as pessoas envolvidas na gestação, seja da criança, da mãe ou de outros familiares. 

O autor advoga pela tese de que toda vida é intrinsecamente sagrada e inviolável, e 

esse é o consenso que existe entre conservadores e liberais, em termos de abortamento. Tanto 

o homem como as espécies animais possuem um valor pelo que são e não pelo critério 

utilitarista de David Hume, para quem as coisas e fatos possuem valor pelo que podem 

proporcionar.  

Entretanto, a sacralidade da vida é ponderada pelo autor quando menciona que o 

homem faz escolhas ao defender uma determinada espécie do risco de extinção e, por outro 

vértice, utiliza-se de dada espécie para sua alimentação. Desta feita, refere que o homem pode 

relativizar a vida de acordo com dado contexto, e nesse sentido, refere que embora a vida do 

feto seja sagrada e inviolável, é possível que a mulher não queira seu nascimento em virtude 

da frustração de expectativas que produziria.  

Dworkin refere os diversos posicionamentos em torno da questão do aborto, dos mais 

conservadores aos mais liberais. A posição mais extrema revela-se na hipótese de que o 

aborto nunca se justifica, outra, acredita que o aborto só é permissível quando necessário para 

salvar a vida da mãe. Os conservadores moderados acreditam que o aborto é moralmente 
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permissível para por fim a uma gravidez decorrente de estupro, mas não admitem, por 

exemplo, uma exceção para adolescentes solteiras cujas vidas seriam arruinadas pelo 

nascimento de uma criança. Do ponto de vista liberal, o aborto seria permissível quando do 

nascimento de uma criança resulta qualquer efeito deletério sobre a qualidade de vida.  

Na óptica liberal, “o abortamento se justifica quando as perspectivas de vida são 

particularmente áridas”19 por exemplo, quando a criança levará uma vida repleta de grandes 

frustrações, quando existir uma deformação física ou até mesmo, quando as circunstâncias 

familiares forem economicamente difíceis. Os liberais pregam não frustrar os investimentos já 

feitos na vida e por isso preocupam-se mais com as vidas reais do que com a possibilidade de 

outras vidas por vir. 

Notadamente, o autor ressalta a autonomia da vontade para justificar a opção pela 

interrupção da gestação como a liberdade em fazer escolhas, embora no prefácio da obra 

“Domínio da vida”, Dworkin esclareça que sua pretensão consiste em colaborar para a 

construção de uma “solução coletiva para a controvérsia política, e que tal solução possa ser 

aceita com dignidade por todas as diferentes facções”20. Qual seria a solução politicamente 

correta diante de tantas questões filosóficas, estatísticas e reivindicações? 

O Estado Democrático de Direito privilegiou a proteção à vida estabelecendo 

exceções de permissividade ao aborto naquelas hipóteses previstas no código penal, 

entretanto, o tema sempre ressurge como reivindicação de parcela da sociedade que pretende 

tratamento diverso.  

A partir do próximo ítem, o trabalho aborda especificamente o abortamento como 

direito fundamental.  

 

3 O ABORTAMENTO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 É certo que os anseios da humanidade refletem conquistas na positivação de 

direitos. Nesse sentido, Bobbio refere que tais conquistas são alcançadas de forma gradual e, 

de acordo com as necessidades de cada época, de modo que não surgem de uma vez por todas. 

Nota-se a partir disso, a construção de um sistema aberto que, sempre agrega às antigas novas 

conquistas, do mesmo modo que não considera como direito tudo o que encontrou amparo 

legal, a exemplo da escravidão.  

                                                
19 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Traduzido por Jefferson 
Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 136.  
20 Id. p. IX 



Os valores adotados pela sociedade podem, para o mesmo autor, seguir três critérios: 

podem ser fundados a partir da dedução de um dado objetivo constante, a exemplo da 

natureza humana; a partir da consideração de que existem verdades evidentes em si mesmas; 

ou a partir da descoberta de que determinados valores são geralmente aceitos em um dado 

contexto histórico. Esse último, é destacado porque justifica os valores pelo consenso, a partir 

das considerações do autor ao referir que “um valor é tanto mais fundado quanto mais é 

aceito”21, ainda que não seja absoluto é o único reflexo do consenso factualmente 

comprovado.     

A vida é um valor absoluto? Por certo que não. O Estado Democrático de Direito 

primou por esse entendimento quando salvaguardou os interesses do nascituro e escolheu 

como valor de maior importância a dignidade da pessoa humana, naqueles em que prevalece o 

interesse da mulher que o gesta, sabidamente em caso de gravidez resultante de estupro e de 

perigo de morte da mãe.  

A busca dos fundamentos possíveis só alcança importância histórica quando 

acompanhada do estudo das circunstâncias em que o direito pode ser realizado. Nesse sentido 

Bobbio refere que “o problema filosófico dos direitos do homem não pode ser dissociado do 

estudo dos problemas históricos, sociais, econômicos, psicológicos, inerentes à sua realização: 

o problema dos fins não pode ser dissociado do problema dos meios”22. Com isso, o problema 

da clandestinidade do abortamento e seus reflexos, a exemplo da pobreza, miséria e tantas 

outras mazelas sociais, denotam-se em identificadores de uma sociedade em crise quanto à 

concretização de seus fundamentos e a tarefa das ciências sociais consiste em participar da 

investigação das condições, dos meios em que pode haver o reconhecimento do abortamento 

como o exercício de um direito da mulher.  

Tudo isso revela que a consideração do abortamento como direito fundamental só 

pode ser pautada pela análise do contexto econômico e social do país. Ressalte-se que a 

tendência contemporânea é a busca de um justo termo que seria alcançado pelo caminho 

traçado pela tolerância, ou seja, o reconhecimento de que existem posturas diferentes daquela 

adotada pelo sistema e que podem ser verdadeiramente reconhecidas, ou seja, a escolha por 

gestar ou não uma criança seria analisada na esfera pessoal, a partir das circunstâncias 

individuais. Entretanto, a permissividade do abortamento não constitui o caminho do meio e 

sob esse aspecto, o legislador adotou a postura conservadora moderada resguardando os 

                                                
21 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, 
P. 27. 
22 Id., p.24 



interesses do feto, mas também as hipóteses em que esse valor é redimensionado a partir da 

dignidade da mulher.  

Ao que tudo indica, data vênia, antes da permissividade do abortamento cabe à 

sociedade brasileira reivindicar as garantias constitucionais. Na análise da situação nacional, 

denota-se cenário de muitas e importantes garantias que carecem de cumprimento pois 

embora existam políticas públicas em saúde, educação e também com relação ao 

planejamento familiar o Estado não tem conseguido promover a emancipação dos indivíduos 

com ações de envergadura capazes de reverter os problemas sociais. Ao que parece, a 

sociedade não está preparada para usufruir da permissividade do abortamento na medida em 

que ainda não é possível identificar políticas sérias para a efetividade dos direitos 

fundamentais. De forma mais clara, se a mulher pudesse usufruir dos bens da sociedade com 

acesso à educação e ao trabalho, construindo com isso metas e objetivos a serem alcançados, 

haveria um menor índice de abortamentos e também de nascimentos. Investir na mulher é o 

caminho!  

Diante do cenário de miséria, a permissividade do abortamento constitui-se em forma 

tangencial de enfrentamento dos problemas sociais. Inobstante a Carta Política consagre o 

direito à saúde, educação e trabalho, bem como indique a dignidade da pessoa humana como 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o Estado Democrático de Direito não 

tem conseguido promover a efetividade destes preceitos. 

No panorama atual, Lassale confirmaria sua tese de que a Constituição não passa de 

uma folha de papel, bem como de que “a verdadeira Constituição de um país somente tem por 

base os fatores reais e efetivos do poder que naquele país vigem e as constituições escritas não 

têm valor nem são duráveis, a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que 

imperam na realidade social (...)”.23 Assim, como menciona Bastos, se a Constituição escrita 

não corresponde aos fatores reais de poder, a Constituição real tanto para os governantes 

quanto para a própria consciência nacional está de plano, ameaçada.24  

Essa é efetivamente a realidade do Brasil. O país possui uma Constituição que é 

produto das melhores intenções do constituinte, porém não consegue ser concretizada face os 

fatores de poder. Por derradeiro, o reconhecimento do abortamento como direito fundamental 

não é viável em uma sociedade que ainda busca a efetividade de direitos como a saúde, a 

                                                
23 LASSALE, Ferdinand. A essência da constituição. 2. ed. Prefácio de Aurélio Wander Bastos. Tradução de 
Walter Stönner. Rio de Janeiro: Líber Júris, 1988, p. 49.  
24 Id., prefácio. 



educação e o trabalho, direitos estes capazes de emancipar os cidadãos e que dão suporte à 

vida.  

 

CONCLUSÃO 

O discurso bioético tem conduzido os estudos sobre o abortamento no caminho da 

tolerância com o mote de reconhecer à razoabilidade do outro, pois a verdade tem muitas 

faces e a diversidade de opiniões conduz à busca de uma regra de convivência.  

Nesses rumos, constata-se que proibir o abortamento é postura que não funciona em 

razão da prática clandestina e, por outro lado, reconhecer a liberalização com a completa 

descriminalização também não é o caminho, pois seria apenas uma forma de atacar um 

problema, mas não em suas raízes, além de que, no cenário brasileiro seria prática banalizada. 

Nesse sentido, buscar o caminho do meio em que os diversos interesses estivessem 

contemplados compreendendo concessões mútuas fundadas no diálogo dos diversos grupos 

que representam os variados aspectos da temática, esse seria o caminho justo. 

Destarte, o reconhecimento do abortamento como um direito fundamental o que 

contempla a descriminalização, não parece ser a fórmula do caminho do meio. A população 

brasileira não tem maturidade para usufruir do abortamento como prática lícita pelo risco que 

representa a banalização da prática. Antes, tem de atacar as origens dos problemas sociais que 

mazelam principalmente as classes mais baixas, o que se revela na busca pelo cumprimento 

dos preceitos constitucionais. A tarefa de efetivação dos direitos que estão positivados no 

ordenamento jurídico brasileiro e, assumidos também perante a comunidade internacional, 

constitui-se em condição sine qua non para que a mulher possa alcançar tudo o que mercado 

de trabalho pode oferecer e usufruir da mais plena liberdade para fazer as escolhas de vida, 

principalmente, quanto aos filhos que pretende ou não gerar.  

 

REFERÊNCIAS 

ARENHART, Lívio Osvaldo; VIAN, Valdir. Teoria relacional do ingresso na vida humana. 
p.63-75. IN: SANTOS, André Leonardo Copetti; DEL’OLMO, Florisbal de Souza (orgs). 
Diálogo e entendimento: direito e multiculturalismo & cidadania e novas formas de solução 
de conflitos. 

 
BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2001, p. 11. 

 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Campus, 1992. 
 



BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em 
www.portal.saude.gov.br/saude. Acesso em 29/jul/2010.  
 
DIAS, Maria Berenice. Direito fundamental ao aborto. Disponível em 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10810. Acesso em 22/jun./2010.  

 
DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte 
geral. v.1., 10. ed.. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 
LASSALE, Ferdinand. A essência da constituição. 2. ed. Prefácio de Aurélio Wander Bastos. 
Tradução de Walter Stönner. Rio de Janeiro: Líber Júris, 1988, p. 49.  

MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento. Campinas: 
Editorial Psy, 1995.  

SILVA, Reinaldo Pereira e. Biodireito: a nova fronteira dos direitos humanos. São Paulo: 
LTr, 2003. 

 
SINGER, Peter. Ética prática. 2. ed. Traduzido por Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998.  


	ISSN 1127-8579
	Pubblicato dal 15/09/2011
	All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/32211-o-abortamento-no-brasil-direito-fundamental
	Autore: Taciana Damo Cervi
	O abortamento no brasil: direito fundamental?

