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INTRODUÇÃO. 

 

O aborto voluntário, isto é, aquele realizado por “escolha” da mulher, é um 

assunto muito complexo e espinhudo. Complexo porque o aborto voluntário 

envolve muitos valores sociais, existe toda uma gama de aspectos que devem 

ser considerados quando se trata desse tema. Existe o aspecto religioso da 

questão, que é sempre muito forte nas discussões sobre aborto voluntário; 

existe o aspecto moral, no sentido de ser um ato altamente proibido e 

reprovado pela sociedade brasileira hoje; existe o aspecto jurídico, uma vez 

que o aborto voluntário no Brasil permanece sendo um crime; existe o aspecto 

filosófico, que resulta em uma moral que considera a vida de cada individuo 

como fundamental para a coletividade; existe o aspecto cientifico, com o 

avanço das ciências que estudam os primeiros estágios da vida e que trás ao 

mundo um novo ente, o embrião, e nos coloca a questão de como classificar tal 

ente, qual o lugar que ele deve ocupar? 

E por último, mas não menos importante, existe o aspecto político da questão. 

Pensar a possibilidade de descriminalizar o aborto voluntário significa uma 

tomada de decisão política do Estado brasileiro, e como tal acarreta uma série 

de conseqüências inclusive no âmbito das relações internacionais do Brasil. 

Dentro do país, descriminalizar o aborto voluntário implicaria ter de se pensar 

em leis que regulamentem a forma como esse ato poderia ser praticado, assim 

como em políticas publicas que garantissem o acesso aos procedimentos 

necessários a sua realização.  

Espinhudo porque é um tema de difícil trato justamente devido a sua 

complexidade e também ao caráter polêmico que envolve o tema, e que torna 

muito difícil falar nele. Existe uma dificuldade muito grande em se conseguir 

material para realizar a pesquisa. Por exemplo, é muito difícil descobrir clínicas 

que realizem aborto, uma vez que essas têm de se manter na clandestinidade; 

da mesma maneira que é complicado encontrar mulheres que se disponham a 

falar sobre a experiência de ter realizado um aborto voluntário, já que a culpa e 

o medo de falar são muito fortes na maioria delas; embora esteja aumentando 

muito nos últimos anos, ainda existem poucos trabalhos acadêmicos que 

tratem diretamente sobre o tema, a maioria dos estudos que se encontra são 

temas correlatos ao aborto voluntário, tal como a discussão sobre o estatuto de 



pessoa estendido ao embrião,  que é essencial para se pensar a criminalização 

do aborto voluntário. 

O material mais extenso que existe a respeito do aborto voluntário é aquele 

produzido pelos grupos sociais contrários e de apoio1 a descriminalização do 

aborto. O problema desse material é o teor ideológico que contêem, uma vez 

que o seu objetivo não é somente informar, mas convencer o leitor de um ou 

outro ponto de vista. Mas uma vez ultrapassado o conteúdo ideológico, as 

informações contidas nos sites, panfletos e demais materiais de tais grupos, é 

uma fonte excelente para pesquisa, principalmente no que concerne a 

observação de como elementos trazidos da filosofia, das ciências, ou mesmo 

do Direito, são trabalhados na argumentação de um ou de outro para 

estabelecer o seu posicionamento em relação ao aborto voluntário como o 

correto, o verdadeiro. 

Sabendo que não cabe a um trabalho acadêmico dar conta de toda a 

complexidade que envolve um tema, qualquer que ele seja, e partindo de um 

tema de estudo clássico da Antropologia Social, o meu objetivo é analisar qual 

a noção de pessoa existente no Direito brasileiro, que mantém ainda hoje a 

criminalização do aborto voluntário. 

Embora reconheça a importância dos demais aspectos relacionados a 

discussão da descriminalização do aborto voluntário, não é o meu objetivo 

realizar a analise a que me proponho sob o viés das religiões, ou enfocando 

nas diferenças culturais do tratamento dado ao ato do aborto. Tão pouco é meu 

objetivo analisar a questão do aborto voluntário sob o enfoque da teoria 

feminista, isto é, não parto do principio que a criminalização do aborto no Brasil 

hoje é devida a dominação masculina. Reconheço se esse um aspecto 

explicativo da questão, somente que a minha analise não é feminista, portanto, 

não discuto a criminalização do aborto a partir desse enfoque. 

O que estou propondo é analisar de que maneira uma determinada categoria 

se encontra presente no Direito brasileiro e como ela se relaciona com a 

                                                 
1 São muitos os grupos envolvidos na questão do aborto voluntário, e dentro de cada lado da 
disputa, prós e contras descriminalização, existem várias posições adotadas. Nos extremos 
temos aqueles que consideram que o aborto voluntário deva ser totalmente liberado ou 
totalmente proibido, mas existem muitas posições intermediarias. No Brasil hoje, o principal 
discurso dos grupos que lutam pela descriminalização do aborto voluntário é a de que este seja 
também legalizado, isto é, que não somente deixe de ser um crime, mas que sua prática seja 
regulamentada para que se evite abusos. 



manutenção da criminalização do aborto voluntário. Para tanto, fez-se 

necessário além de pesquisar os textos de lei brasileiros (os Códigos Civil e 

Penal, a Constituição Federal e o parágrafo quinto da Lei de Biossegurança) 

pesquisar o que os juristas brasileiro têem a dizer a respeito da relação entre a 

noção de pessoa do Direito brasileiro e a criminalização do aborto voluntário. 

Então eu pude perceber que para apreender tal noção eu precisaria olhar para 

a filosofia que norteia o pensamento jurídico do Brasil. Foi assim que cheguei a 

Kant e a importância que os conceitos deste têm para a constituição de tal 

pensamento. 

De forma que é na filosofia que fundamenta a doutrina jurídica no Brasil (de 

orientação kantiana) que podemos encontrar a noção de pessoa do Direito 

brasileiro. E a maneira pela qual tal noção se estende ao nascituro2 desde o 

momento de sua concepção, o que resulta na criminalização do aborto 

voluntário, possui relação com a influencia da metafísica de Aristóteles no 

pensamento jurídico brasileiro. A filosofia que primordialmente fundamenta o 

Direito brasileiro assim como a noção de pessoa que este possui é a kantiana. 

O pensamento que permite entender como tal noção leva a criminalização do 

aborto voluntário é a metafísica aristotélica. E para compreender toda a 

questão meu referencial teórico é o estudo clássico de Marcel Mauss sobre a 

noção de pessoa3.  

em um tema polêmico como o aborto voluntário, é difícil se manter neutro em 

relação a uma tomada de posição no que concerne a sua descriminalização. 

Embora o meu posicionamento político a respeito da questão não interfira no 

resultado do meu trabalho acadêmico, eu gostaria de deixar claro que 

pessoalmente sou favorável a descriminalização seguida da legalização do 

aborto voluntário no Brasil. Faço isso porque não acredito em produção de 

conhecimento cientifico/ acadêmico esvaziado de conteúdo político. De 

maneira alguma considero ser a razão do trabalho acadêmico doutrinar, mas 

da mesma forma, não considero ser possível realiza-lo de forma totalmente 

neutra. Faz parte de se mostrar o lugar de onde se está falando, assim como 

de deixar clara a autoria do estudo, trazer a tona tais questões. Sendo assim, 

                                                 
2 Esse é o termo jurídico para determinar a pessoa por nascer, já concebida no útero materno. 
3 Mauss, M. Uma Categoria do Espírito Humano: A Noção de Pessoa, A de “Eu”. In: Sociologia 
e Antropologia. São Paulo. Cosac & Naify, 2003. 



não somente declaro qual é o meu posicionamento a respeito da criminalização 

do aborto voluntário, como também gostaria de colocar aqui as razões pelas 

quais acredito ser necessário se descriminalizar o aborto voluntário no Brasil.  

A proibição, tanto social quanto jurídica do aborto voluntário, não impede que 

inúmeros abortos clandestinos sejam praticados no Brasil anualmente. Não que 

simplesmente a existência da pratica seja motivo suficiente para justificar a sua 

liberalização, mas a existência crescente de tal prática pode estar indicando a 

existência de problemas maiores cuja solução última venha a ser a realização 

de um aborto. Assim, considero que descriminalizar o aborto seja apenas o 

começo da solução do problema, a meu ver, a prática do aborto voluntário 

como vem sendo feita no Brasil é o último resultado de uma série fatores 

sociais. Penso que acompanhando a descriminalização do aborto deva existir 

uma política pública séria de educação sexual, que vise não somente evitar 

gravidez indesejada ou transmissão de DST´s, como tem sido feito até agora, 

mas que dê conta de entender outros fatores da vida social que estão 

diretamente relacionados com como a sexualidade é pensada. 

O Código Penal em vigor hoje no Brasil data de 1940 e é o terceiro código que 

possuímos, sendo os dois anteriores ainda mais rigorosos no que concerne ao 

aborto voluntário, uma vez que não previam as duas exceções que o atual 

Código prevê. O Decreto-Lei no 2848, de 7 de dezembro de 1940 (artigos 124 

a 127), somente duas modalidades de aborto não são puníveis: o aborto 

terapêutico - feito como tentativa de salvar a vida da gestante - e o aborto 

sentimental - decorrente de gravidez por estupro. 

No entanto, podemos perceber que mudanças na interpretação do Direito estão 

ocorrendo. Termos e concepções que perduraram na sociedade por muitos 

séculos se apresentam maleáveis atualmente, principalmente devido ao 

avanço das Ciências Biomédicas, alterando conceitos e concepções de vida e 

morte, assim como do início e fim da vida em cada individuo. 

 

 

CAPITULO 1: A PRÁTICA DO PENSAMENTO SOBRE O ABORTO 

VOLUNTÁRIO. 



 

1.I. O DIREITO A VIDA E O DIREITO AO CORPO, OS MOVIMENTOS 

SOCIAS ANTI E PRÓ ABORTO. 

Pretendo aqui fazer uma breve apresentação sobre os dois principais 

movimentos sociais envolvidos na discussão e disputa que envolve o tema do 

aborto voluntário no Brasil hoje. Em primeiro lugar está o movimento que 

denominarei por pró-vida, que luta pela manutenção do aborto voluntário 

enquanto crime, tal como se encontra hoje na legislação brasileira. E em 

segundo lugar, está o movimento que denominarei por feminista, que constitui, 

historicamente, um movimento de denúncia da posição de inferioridade das 

mulheres em relação aos homens, e um movimento de luta por igualdade4, e 

que luta pela descriminalização do aborto voluntário. 

E, com uma existência que se mantém em relação com esses movimentos 

sociais, mas sem depender deles, em absoluto, existe o mundo jurídico.  

Os que defendem a proibição do aborto defendem que todos os seres 

humanos têm igual direito à vida, e consideram este existir a partir do momento 

da fecundação, pois o que se forma a partir daí, se nada interromper o 

processo biológico natural de desenvolvimento, é um ser humano e não 

qualquer outra coisa (tal como um cavalo ou uma girafa). As células sem 

especialização do princípio da gestação não se transformarão em qualquer 

outra coisa. Não seria uma de suas possibilidades tornar-se um ser humano, 

mas sim o seu fim, a sua razão.  

Ainda seguindo o pensamento dos ativistas anti-aborto, a partir do momento da 

fecundação, mesmo que diante de uma única célula, teríamos um ser humano 

em potência, por isso, interromper seu desenvolvimento, mesmo que no 

começo, seria crime. Sendo assim, desde o momento da concepção 

estaríamos diante de um ser potencialmente humano.  

                                                 
4 Os movimentos sociais de luta na questão do aborto, estão divididos em apenas dois grandes grupos 
para facilitar a apresentação destes, uma vez que não é o objetivo principal deste estudo analisar a luta de 
tais grupos. A divisão foi feita baseada na ideologia predominante em cada um dos lados da disputa, quer 
dizer, chamo de movimento feminista, por exemplo, os diversos movimentos de luta social, tal como 
Católicas pelo Direito de Decidir, ou a Marcha Mundial das Mulheres, por estes serem movimentos que, 
no que concerne a luta pela descriminalização do aborto, partilham dos argumentos feministas. O mesmo 
se aplica aos movimentos pró vida. 



A reivindicação do movimento feminista é de que as mulheres possuam, 

primordialmente sobre o concepto, o estatuto de pessoa. Isto é, que na escolha 

entre um e outro, ela, a mulher, seja a escolhida. 

A demanda feminista é que, no que concerne a maternidade, as mulheres 

sejam encaradas prioritariamente, como pessoas, como cidadãs, e em 

segundo lugar como potenciais mães. Reivindica a liberdade de escolher ser 

mãe ou não. Para aquelas que optarem por um sim, reivindica que a 

experiência da maternidade seja livre e segura, que recebam de seu grupo 

social o apoio de que necessitam, e o mais importante, que possam determinar 

quando irão tornar-se mães.  

Para aquelas mulheres que optarem por não exercerem a maternidade, que 

não venham a sofrer recriminações sociais por sua escolha. 

Assim, no que concerne a condenação do aborto, ou a luta pela sua 

descriminalização, vemos que os dois extremos da sociedade são, de um lado, 

os movimentos feministas que apelam para a argumentação do “direito ao 

próprio corpo”, para tentar reverter a ordem das coisas, e, do outro lado, o 

movimento pró-vida que apela para “o direito a vida”.  

Ambos movimentos são internacionais, e o pró-vida possui origem em 

elementos da igreja católica e outros grupos que se identificam com sua 

ideologia. Já o movimento feminista é o resultado de conscientização histórica 

das mulheres e a reação contra as mais diversas discriminações que vêem 

sofrendo ao longo da história. 

Nos últimos anos, com o avanço do conhecimento científico a respeito dos 

primeiros estágios do desenvolvimento embrionário, ligado principalmente ao 

desenvolvimento de tecnologias de reprodução assistida e a pesquisa com 

células tronco, observamos que, cada vez mais e mais, ambos os lados da luta 

incorporam em seu discurso as descobertas científicas para corroborar a sua 

argumentação.  

Ambos os movimentos, anti e pró aborto, utilizam-se do conhecimento científico 

como prova última de que é o seu lado da luta que está com a verdade em 

relação ao princípio da vida, pois toda a discussão em torno do aborto está em 

se considerar o concepto, em especial na sua fase de embrião (primeiro 

trimestre de gestação), um ser humano ou não. 



E a Ciência, como não poderia deixar de ser, com suas descobertas, tem 

influenciado o jurídico brasileiro também. Prova disso foi a aprovação do 

polêmico parágrafo quinto da Lei de Biossegurança, que autoriza a pesquisa 

científica com embriões dentro de determinadas condições. Esse parágrafo 

contradiz o “espírito” do judiciário brasileiro que tem por premissa defender a 

vida a partir da concepção, mas que entendeu, por tratar-se de embriões in-

vitro, ou extra corpóreos, que por isso possuiriam estatuto diferenciado, 

permitindo assim a sua manipulação. Voltaremos a discussão da diferença de 

estatuto dos embriões extra e intra corpóreos, para o Direito no Brasil mais 

adiante neste trabalho. 

Por essa razão, por serem as descobertas científicas da embriologia, tão 

importantes tanto na argumentação dos movimentos sociais envolvidos na 

questão do aborto, quanto no que diz respeito a influência que exercem no 

jurídico, considero fundamental apresentar as principais correntes de 

pensamento a respeito do inicio da vida. Não me deterei somente as visões 

científicas, ampliando o panorama para todas aquelas visões que influenciam a 

questão do aborto no Direito de maneira geral, e em especial no Brasil. 

 

 1.II. O Início da Vida. 

Destaco aqui dois pontos importantes, a saber: o primeiro é de que me utilizo, 

exclusivamente, de visões ocidentais a respeito do princípio da vida em cada 

indivíduo. Particularmente, das diferentes visões oriundas das ciências bio-

médicas (genético-desenvolvimentista), e da visão concepcionista, vinda do 

pensamento filosófico - religioso cristão e, a partir disso, a posição que o Direito 

brasileiro assume como referencial para construção e discussão da legislação 

sobre todo tratamento relacionado ao embrião corpóreo e, mais 

especificamente, sobre o aborto voluntário. 

 O segundo ponto que destaco é de que não há, em absoluto, qualquer 

consenso a respeito dessa questão.  Isto é, não existe uma resposta definitiva_ 

oriunda seja de onde for_ sobre o momento exato do início da manifestação da 

vida em cada indivíduo. O que se têm são possíveis critérios de determinação 

do princípio da vida, com diferentes graus de aceitação. 

A explicação dos critérios acima citados torna-se necessária pela crescente 

utilização desses pelos movimentos sociais anti e pró-aborto em sua 



argumentação e disputa em torno da descriminalização ou não do aborto 

voluntário. Também pela influência que exercem nas disputas que envolvem as 

decisões que dizem respeito ao tratamento dado aos embriões extra- 

corpóreos, dentro do campo jurídico brasileiro, como pudemos acompanhar 

pelos meios de comunicação midiádicos ao longo da tramitação e aprovação 

da lei de biossegurança. 

E ainda, justifico a utilização dos critérios das ciências bio-médicas pela 

influência que essas exercem no sentido de postularem verdades mais aceitas 

não somente dentro do campo científico em si, mas também na sociedade 

como um todo.  

Esse é um assunto muito complexo e delicado_ o da diferença de aceitação 

enquanto verdade do conhecimento produzido pelas diferentes áreas da 

Ciência_ por isso não pretendo abordá-lo aqui, uma vez que este trabalho é 

uma monografia, cujo tema e objetivo são outros. Mas para deixar claro o que 

estou querendo dizer posso citar alguns exemplos, tal como a diferença de 

investimento, principalmente na área de pesquisa, que existe entre os setores 

das ciências biomédicas ou exatas e os setores de ciências humanas, nas 

universidades brasileiras (públicas e privadas); ou o espaço que a divulgação 

do conhecimento produzido pelas ciências biomédicas ocupa na mídia (a 

exemplo de uma revista de grande circulação que, recentemente, _ abril de 

2009_ trouxe como matéria principal e capa, uma discussão sobre se DNA não 

ser destino), ou mesmo a revista Super Interessante, que tem por objetivo 

popularizar o conhecimento acadêmico, é primordialmente uma revista sobre 

as ciências biomédicas e exatas, estando as Ciências Sociais relegada ao 

caderno de “comportamento” da revista; e até mesmo desenhos infantis de 

cunho científico, que somente versam sobre as ciências exatas e biomédicas, 

tal como os que são apresentados pelo canal Discovery Kids. Ou seja, o 

espaço dedicado a propagação do conhecimento produzido pelas ciências 

biomédicas e exatas, assim como o dinheiro direcionado a produção desse 

conhecimento, é muito grande, em especial se comparado as ciências 

humanas, ou a filosofia, por exemplo. 



As razões pelas quais existe essa hierarquia entre as diferentes áreas da 

Ciência5, encontram-se no desenvolvimento mesmo do pensamento científico 

na sociedade ocidental moderna, e por isso mesmo trata-se de um assunto por 

demais complexo e delicado, razão pela qual não estarei abordando-o. 

No caso da visão conceptualista, de origem filosófica- religiosa6, embora haja 

também alguma controvérsia a respeito do principio da vida no interior dessa 

visão7,  ela se apresenta de forma una. E isso, evidentemente, não acontece 

por ser essa visão de fato mais ou menos real, ou verdadeira, do que as 

explicações que as ciências biomédicas fornecem, mas sim por que a visão 

conceptualista é essencialmente religiosa, e por isso ela se apresenta como um 

dogma.8 

Mesmo sendo os avanços do conhecimento das ciências biomédicas a respeito 

do inicio da vida, aqueles que hoje exercem maior influência nos argumentos 

dos movimentos sociais pró-vida e pró descriminalização do aborto, e também 

sobre certas decisões do Direito, ainda existem diferentes correntes de 

pensamento dentro da embriologia, com explicações diversas para quando se 

daria o início da vida em cada indivíduo. 

A embriologia, ramo da Biologia que estuda os primeiros estágios do 

desenvolvimento biológico dos animais (o estágio embrionário), não consegue 

precisar qual o momento exato em que se pode considerar estar-se diante de 

um indivíduo vivo, ou seja, não existiria uma resposta para quando a vida se 

iniciaria no concepto. 

A discussão sobre quando se dá o início da vida é importante para a 

determinação da data máxima permitida para a realização de um aborto. 

Atualmente no Brasil, nos casos de aborto legal, este é permitido até a 12ª 

                                                 
5 Para saber mais sobre esta discussão, ver os seguintes autores: Pierre Bourdieu, Jünger 
Habermas e Bruno Latour entre outros. 
6 Embora essa seja a origem dessa visão, ela não é exclusiva desse pensamento. É claro que 
dentro das ciências biomédicas, a visão concepcionista também existe, uma vez que para além 
da crença religiosa, existe o momento biológico da fecundação. 
7 A controvérsia dentro da visão conceptualista está no fato de existir um grupo dentro dessa 
visão que acredita que a vida efetivamente comece no momento da fixação do concepto no 
útero materno,pois antes disso as chances da não sobrevivência desse concepto seria alta, e 
por fatores naturais, tal como ocorrer a menorréia, e acabar por levar o concepto junto. 
8 Podemos pensar então que, o conhecimento cientifico se dá através da disputa entre 
diferentes visões de um assunto ou tema, enquanto o pensamento religioso é exatamente o 
oposto disso, isto é, afirma verdades absolutas, sem espaço para dúvidas, ou 
questionamentos. 
 



semana de gestação. Essa data é determinada pela formação do sistema 

nervoso central no concepto, e seria o critério mais aceito, nos países que 

permitem alguma forma de aborto voluntário, como prazo máximo para um 

abortamento.  

Neste caso, para a escolha do inicio do funcionamento do sistema nervoso 

central como o inicio da vida no concepto, o que se alega é que a morte de um 

ser vivo (de origem animal e vertebrado), é determinada pela parada do 

funcionamento de seu cérebro, logo, o momento no qual este começaria a 

funcionar seria também o momento do início da vida. Assim, teríamos o início e 

o término do funcionamento das funções do sistema nervoso central como os 

marcos de início e término da vida em um indivíduo, respectivamente. 

O que se entende é que sem o funcionamento do sistema nervoso central, não 

se poderia estar falando em um ser (animal, humano) vivo. O entendimento, 

portanto, do que seria um ser humano e, principalmente, de quando se estaria 

diante de uma vida humana, seria totalmente ligado a formação do sistema 

nervoso central, e as funções que este exerceria. A crítica que se faz a esse 

critério seria de que na morte não haveria a possibilidade de o cérebro voltar a 

funcionar, enquanto o mesmo não seria verdade tratando-se do concepto, pois 

o cérebro deste, salvando qualquer eventual anomalia ou problema, viria a 

funcionar.  

Outra visão a respeito do início da vida defende que esta se iniciaria no 

momento em que o concepto torna-se feto, isto é, quando assume aspecto 

humano. Isto ocorreria em torno da décima sexta semana de gestação. Até 

então o embrião humano não teria forma muito diferente daquela dos embriões 

dos demais animais vertebrados, sendo que, em seus primeiros estágios de 

desenvolvimento (primeiros dias que seguiriam a fecundação), o embrião de 

qualquer animal, seria apenas um “amontoado” de células sem especialização, 

isto é, células sem funções diferenciadas e específicas na constituição do 

corpo biológico do animal. Esta fase do desenvolvimento embrionário chama-

se blástula e, até que a especialização das células embrionárias esteja 

concluída, o concepto denomina-se zigoto. 

A especialização das células embrionárias começaria em torno do oitavo dia de 

gestação, que é a data por volta da qual o zigoto se fixaria no útero materno. 



Até que isso ocorra não há garantias de que o concepto irá desenvolver-se, ou 

até mesmo de que sobreviva.  

E é também somente a partir desse momento, quando as células embrionárias 

começam a especializar-se em suas funções, que podemos afirmar tratar-se de 

um ser único, pois até então, em cada uma das células do zigoto (que são oito 

ao todo), existe a possibilidade de gerar um novo zigoto. Isto é, no início do 

desenvolvimento do concepto, em especial na fase de zigoto, cada célula 

embrionária, por não possuir especialização alguma, ou seja, por não se 

diferenciarem em nada umas das outras, têm a potencia de originar um novo 

ser9. É nesta fase que os embriões congelados para pesquisas ou fecundação 

assistida são mantidos10.  

Uma terceira visão, advinda da embriologia, a respeito do princípio da vida em 

um indivíduo, seria aquela que defenderia o seu princípio dar-se com a 

formação da notocorda, que seria um grupo especializado de células do 

embrião que dará origem a coluna vertebral e a todo sistema nervoso 

periférico. Seria neste estágio de desenvolvimento que o zigoto passaria a ser 

de fato um embrião, e, esta passagem ocorreria em torno da terceira semana 

de gestação (vigésimo dia). O argumento é de que esse seria o primeiro 

estágio de desenvolvimento do embrião especificamente humano, pois seria 

nesta fase que as células embrionárias concluiriam sua especialização, 

diferenciando-se em três camadas distintas de tecido, cada uma responsável 

por formar os diferentes órgãos e tecidos do corpo biológico humano. 

Embora, em termos de forma o embrião humano nesta fase de seu 

desenvolvimento, permaneça ainda muito semelhante ao dos demais animais 

vertebrados, como já foi dito, em termos de especialização celular, seria com a 

formação da notocorda que o embrião poderia ser considerado 

especificamente humano. 

A capacidade de sobrevivência do feto fora da mãe, ou seja, sua viabilidade 

seria outro critério de determinação do início da vida para alguns estudiosos. O 

que se consideraria como critério nessa visão seria a capacidade de 

                                                 
9 Essas são denominadas células totipotentes, pois a sua potencia não é apenas a de gerar novos tecidos 
determinados, mas sim todo um novo ser, são células que, em termos de desenvolvimento, tudo podem. 
Os gêmeos uni vitelinos, são o resultado da partição do embrião nessa fase inicial de desenvolvimento.  
10 Por isso o interesse nos embriões congelados para o estudo e pesquisa com células tronco, pela potencia 
de desenvolvimento que essas células comportam. 



sobrevivência do feto enquanto indivíduo independente da mãe, ou seja, a 

possibilidade de sobrevivência do feto fora do corpo da mãe o caracterizaria 

como um ser único, individualizado, e essa propriedade da manutenção da 

vida, ou de sua sobrevivência, seria o marco de inicio da vida naquele 

individuo. 

Além dos critérios para determinação do inicio da vida em um individuo trazidos 

pelas ciências biomédicas, ao longo da história, outros marcos da gestação já 

serviram enquanto tal. Já se considerou também a vida começar quando a mãe 

conseguisse sentir o feto mexendo na barriga. Chamada teoria da animação do 

feto, esse era o critério para realização de abortos na Grécia e Roma antigas e 

também na Idade Média. Vinda de Aristóteles tem em São Tomás de Aquino 

seu principal defensor, e foi o critério para a realização de abortos tidos como 

aceitáveis pela Igreja Católica, até 1863, ano em que o aborto passa a ser 

considerado prática totalmente proibida pela Igreja.  

Mesmo não havendo concordância, ou mesmo alguma prova definitiva, sobre 

quando a vida começaria em cada indivíduo, o que a maioria daqueles que são 

a favor da criminalização do aborto defendem é que a vida começaria no 

momento da fecundação. No instante em que um espermatozóide funde-se 

com o óvulo teríamos um ser humano, e como tal teria todos seus direitos 

garantidos.  

Esta seria a visão concepcionista. O fundamento advindo das ciências 

biomédicas da argumentação desta visão, seria o da autonomia do concepto. 

Para os concepcionistas o concepto desde o momento de sua fecundação, 

seria o detentor e executor autônomo de seu próprio programa genético, e, por 

conseqüência, o seria também de seu desenvolvimento. Dessa forma, no 

zigoto (nome dado ao embrião no inicio de seu desenvolvimento), enquanto 

detentor de um patrimônio genético singularizado, já existiriam todas as 

informações acerca de suas características, tais como: sexo, cor da pele, grupo 

sanguíneo e até mesmo eventuais patologias genéticas de manifestação futura. 

Logo, a fecundação seria para os concepcionistas, sem sombra de dúvidas, O 

marco do início da vida em cada indivíduo, pois seria tanto a produção de um 

individuo único e singular, quanto de uma matéria informada. Ou seja, de um 

material biológico único e informado pela vida, que possuiria vontade própria, a 

qual estaria muito além de qualquer possibilidade de intervenção humana 



deliberada, sendo somente o acaso aceito como possível intervenção no 

sentido de interromper a vida, pois ambos (acaso e vida) estariam além da 

possibilidade humana de intervenção. 

E, portanto, a despeito de todo conhecimento científico que se possuía respeito 

dessa fase originária do embrião, o zigoto11, a teoria concepcionista defende a 

existência de um ser humano a partir do momento da junção do óvulo com o 

espermatozóide. 

A discussão sobre o início da vida é bem recente no campo do Direito, e foi 

suscitada pelos novos conhecimentos trazidos pelas ciências biomédicas,e, 

principalmente, pelo avanço nas pesquisas com células tronco, o que obrigou, 

em todos os paises que realizam tais pesquisas (e o Brasil é um dos mais 

importantes deles), uma tomada de decisão no sentido de autorizar ou não a 

manipulação dos embriões de laboratório (os extra corpóreos). E isso implica 

em rever aquilo que se pensa sobre o inicio da vida, em tornar os conceitos 

envolvidos em tal questão maleáveis, para que dêem conta do embrião de 

laboratório, um elemento inteiramente novo no Direito Moderno. 

Para o Direito brasileiro existiriam pessoas (pessoas naturais) e estas seriam 

os seres humanos nascidos com vida, pois somente assim seriam capazes de 

adquirir personalidade12, que seria a aptidão de exercer direitos e contrair 

deveres. Portanto, é do entendimento do Direito no Brasil que aquele ser sobre 

o qual regula boa parte das normas de vivencia, e, do qual é o responsável 

também por defender o principal dos direitos humanos, que seria o direito a 

vida, somente existiria a partir do momento de seu nascimento com vida. A 

averiguação do nascimento com vida é feita através de um exame que verifica 

a entrada de ar nos pulmões do recém nascido um minuto após o parto, e não 

há exigência do Direito brasileiro para um tempo mínimo de sobrevida do 

recém nascido. É por esse motivo que o abortamento nos casos de gestação 

de feto anencefalico se mantém proibido, justamente por o ordenamento 

jurídico brasileiro não exigir um tempo mínimo de sobrevida dos recém 

                                                 
11 Incluindo o que se sabe a respeito da não especialização das células embrionárias nessa 
fase inicial de seu desenvolvimento, o que, no limite, implica em não se tratar de um ser único, 
pois a potencia de repartição desse material em mais de um ser é muito alta, fato que contradiz 
a teoria concepcionista, que considera existir um ser biológico único a partir da concepção.  
12 Todo individuo adquire personalidade a partir do momento de seu nascimento com vida, e a 
personalidade é algo como a “alma” jurídica do individuo, isto é, algo sem o qual não pode 
existir. 



nascidos. Os fetos anencefalicos nascem com vida e adquirem personalidade 

como qualquer outra pessoa, mesmo que a sua vida seja de apenas algumas 

horas após o nascimento.  

No entanto, o Direito prevê também a proteção dos nascituros através da 

extensão a estes da proteção do direito a vida, isto porque, embora não 

possuam personalidade (isto é, capacidade de exercer direitos e contrair de 

veres), justamente por ainda não terem nascido com vida, já possuem a 

potência de ambas, vida e, por conseqüência, personalidade, e o Direito 

entende que essa potência deve também ser protegida. Isto se chama 

expectativa de direito, que é o que o nascituro possui. Como nascituro é 

considerado a partir do momento da fecundação é a partir daí que este 

encontra-se protegido.  

A extensão da expectativa de direito ao nascituro desde a sua concepção, 

pode fazer parecer que o Direito no Brasil compactua com a visão 

concepcionista, o que seria equivocado de se pensar. Tal extensão se dá mais 

por falta de uma resposta definitiva do mundo das ciências biomédicas para 

quando se dá o inicio da vida em cada indivíduo do que, necessariamente, por 

uma “tomada de partido” do Direito em relação aos grupos sociais que se 

posicionam contra a descriminalização do aborto. Tanto isso é verdade que, 

não ignorando os interesses econômicos e políticos envolvidos, tal extensão 

não se aplicou aos embriões extracorpóreos, que tiveram sua manipulação 

cientifica permitida e regulamentada pelo parágrafo quinto da lei de 

biossegurança. Essa diferença de estatuto que há entre o embrião intra e extra- 

corpóreo será discutida com mais profundidade no final deste trabalho. 

O ponto é que, como demonstrarei ao longo da discussão que realizo, a 

decisão do Direito brasileiro pela manutenção do aborto voluntário enquanto 

um crime contra a vida, não é uma decisão baseada exclusivamente nos 

preceitos cristãos/ católicos que permeiam o campo jurídico no Brasil (embora 

eles existam e sejam muito fortes dentro desse campo). É, principalmente, o 

resultado da Filosofia Iluminista e, portanto laica, que orienta o Direito 

brasileiro, e da falta de um critério advindo das ciências biomédicas, tão 

definitivo quanto a concepção, para marco inicial da vida. 

Na maioria dos paises que possuem aborto voluntário legalizado o prazo 

máximo para sua realização é a décima segunda semana (funcionamento do 



sistema nervoso central); outros países aceitam a sua realização até  a décima 

sexta semana (forma humana do feto), sendo estas as datas mais aceitas para 

a realização mas há paises que realizam abortos voluntários até a vigésima 

semana. 

 

CAPITULO 2: O PENSAMENTO DA PRÁTICA DO ABORTO. 

Sendo o meu objetivo apreender a noção de pessoa presente no Direito 

brasileiro para assim entender de que maneira essa noção acaba por aplicar-se 

ao embrião culminando com a criminalização do aborto, utilizo-me do estudo 

clássico de Marcel Mauss (Mauss; 2003), sobre a categoria do Eu, a noção de 

pessoa; da noção kantiana de dignidade humana, a qual é como pretendo 

demonstrar, uma norma fundante do direito moderno e, conseqüentemente, do 

direito brasileiro; e também da metafísica aristotélica acerca da potência e do 

ato. 

Embora trabalhe com outros autores ao longo do estudo, justifico serem estes 

os três primordiais para o entendimento da questão por serem ao mesmo 

tempo referencial de estudo da questão proposta e, no caso dos dois filósofos 

mencionados acima, a matriz mesma do pensamento que me proponho 

estudar. De forma que, de Kant e Aristóteles retiro as principais idéias 

envolvidas na questão, e de Mauss o como pensa-la de forma cientifica/ 

antropológica, além da idéia inicial do estudo, a de verificar de que maneira 

uma determinada noção de pessoa se aplica a uma situação concreta.  

Portanto, muito mais que uma escolha minha por determinado referencial 

teórico, acredito serem as idéias e conceitos oriundos desses autores uma 

demanda do próprio objeto. 

É a noção de pessoa a que me refiro e não a nenhuma outra de significado 

próximo, tal como individuo ou sujeito, porque é a existência do embrião 

enquanto ser social, isto é, pertencente ao mundo das relações sociais e 

colocado dentro destas que me interessa. Uma prova de que é essa a posição 

que o embrião ocupa é o fato de toda discussão a respeito do estatuto do 

embrião referir-se a ser este pessoa ou não. Isto tanto no campo do Direito, 



nos grupos sociais pró-vida ou pró-aborto, quanto nos trabalhos acadêmicos 

sobre o tema13. 

Embora existam outros pensadores com os quais poderia estar trabalhando, 

por também tratarem do mesmo tema, justifico minha escolha por Mauss, pois, 

como o autor mesmo nos diz a Escola Sociológica Francesa, “dedica-se de 

maneira muito especial à história social das categorias do espírito humano” 

(Mauss, 2003, pg.369). Ou seja, é objetivo do autor explicar as categorias do 

espírito humano, uma a uma, social e sociologicamente, partindo das 

categorias aristotélicas. E o meu objetivo neste trabalho é, justamente, analisar 

uma categoria do espírito humano, a do Eu, em uma situação concreta, a da 

criminalização do aborto. Por isso mesmo utilizo-me do pensamento de Kant e 

Aristóteles, pois para entender o discurso do Direito, a respeito do que seria a 

pessoa e sobre a criminalização do aborto, tive de entrar nas categorias 

fundamentares dessa forma particular de ver o mundo que é o Direito, e estas 

se encontram contidas no pensamento desses dois autores.  

Portanto, o objetivo a que me propus foi o de entender qual a noção de pessoa 

envolvida na criminalização do aborto no Brasil, o que me levou a ter de 

entender o que o Direito brasileiro estaria pensando ser uma pessoa, e de que 

maneira isso resultaria na criminalização do aborto, sendo que, para tanto, fez-

se necessário buscar as idéias fundamentais para aquilo que o Direito vem a 

considerar uma pessoa.  

Uma dessas idéias fundamentais do Direito brasileiro é a noção de dignidade 

humana14. Para o entendimento dessa noção é necessário esclarecer outros 

conceitos metafísicos do autor com os quais a noção de dignidade humana se 

                                                 
13  Segundo Tânia Salém, “Sustento que o próprio modo de formular o dilema envolvido na 
manipulação de embriões evidencia que, em última instância, está-se discutindo a Pessoa: o 
que significa ser pessoa e quais as qualidades que instalam em um ser humano essa 
condição.”. SALEM, Tania. As novas tecnologias reprodutivas: o estatuto do embrião e a noção 
de pessoa. Mana ,  Rio de Janeiro,  v. 3,  n. 1, Apr.  1997 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
93131997000100003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17  Jul.  2008. doi: 10.1590/S0104-
93131997000100003. 
 
14 Os conceitos kantianos aqui tratados, quando apresentados pela primeira vez, aparecerão em itálico. Os 
termos assim destacados, portanto, serão aqueles que Kant utiliza para nomear seus conceitos. 
 



relaciona. Kant estabelece uma metafísica do pensamento humano, ou como é 

chamada, a metafísica da consciência. Realizando o que ele mesmo denomina 

de “revolução coperniana”, Kant revoluciona os paradigmas do pensamento 

humano, fazendo do ser humano o senhor de seu pensamento. Isto é, Kant dá 

um novo entendimento à maneira como o conhecimento do mundo pelo ser 

humano se daria. Antes seria o ser humano, que flutuaria ao redor de um 

mundo cheio de objetos. Agora, com o centro de tudo sendo o Homem, seriam 

todos os objetos possíveis de se conhecer que flutuariam ao redor dele. Não se 

trata mais, portanto, de o nosso conhecimento do mundo dever amoldar-se aos 

objetos, mas que estes devam ajustar-se ao nosso conhecimento. 

Por isso revolução coperniana, pois, assim como Copérnico determina o 

heliocentrismo, Kant vai dar a metafísica o antropocentrismo15. Assim, o 

entendimento de como conheceríamos o mundo partiria do humano, por isso 

metafísica da consciência. 

O entendimento do pensamento humano de Kant, a sua metafísica da 

consciência, parte, como nos diz Bárbara Freitag (Freitag; 1998), do estudo 

detalhado das formas de manifestação da razão. Para o autor seriam duas 

formas de manifestação da razão: a razão pura teórica, que seria aquela que 

permitiria ao ser humano conhecer o mundo da natureza. E a razão pura 

prática que lhe permitiria conhecer o mundo social. Kant denomina de “pura”, 

aquilo que, na razão humana, existe independentemente de qualquer 

experiência, ou seja, as categorias a priori do pensamento humano16. Aquelas 

que não somente independem da experiência, como também estruturariam o 

pensamento humano. 

Estabelecendo essas duas formas de manifestação da razão, Kant está ainda 

separando a realidade em dois mundos. Por um lado teríamos o mundo da 

natureza, cuja finalidade não dependeria do ser humano. Isto é, um mundo 

dado, determinado, do qual caberia ao ser humano conhecer suas regras para 

dominá-lo. Kant ainda nos diz que a esse mundo cabe o julgamento científico. 

                                                 
15 Não que este termo tenha sido cunhado primeiramente por Kant, pois não o foi. O que acontece é ser 
Kant quem põe o Antropocentrismo na ordem da filosofia do conhecimento como ponto de partida 
mesmo para esta. Daí metafísica da consciência.  
16 Tais como as categorias de tempo e espaço, que para Kant independem da experiência humana, elas 
pré-existem a esse tipo de racionalização do mundo, e moldam mesmo o conhecimento que o ser humano 
terá do mundo a sua volta. 



Já o mundo social, seria aquele que o ser humano poderia moldar de acordo 

com a sua vontade. Ou seja, seria o mundo do indeterminado, o mundo no 

qual, ao contrário do mundo da natureza, o homem teria a liberdade de agir. Ao 

mundo social caberia o julgamento da moralidade. Portanto, ao conhecimento 

científico, caberia conhecer o mundo natural e não o social. Levando em 

consideração que é esta mesma discussão a respeito do conhecimento 

humano de Kant que funda a filosofia da ciência, fica estabelecido de maneira 

bem clara, qual seria, a principio, o campo possível da atuação da Ciência. 

Esta se aplicaria ao conhecimento do mundo da natureza, seria esta a sua 

função, desvendar as leis físicas e matemáticas deste mundo dado. 

Seguindo de forma cartesiana o pensamento aqui instaurado por Kant sobre a 

que cabe à Ciência conhecer e explicar, o mundo social ficaria fora das 

possibilidades do conhecimento científico. Estando esse pensamento no 

fundamento da filosofia da ciência, podemos mais uma vez pensar a respeito 

do maior reconhecimento das Ciências Naturais. Mas, como já foi dito antes, 

não é esta a discussão que trago aqui, portanto, mais uma vez, não me aterei a 

este ponto. 

O mundo social, assim, para Kant é o mundo da ação do ser humano. É o 

mundo determinado pela vontade e liberdade deste e regulamentado pela 

moralidade. Assim, a vontade e a liberdade humanas somente poderiam existir 

dentro da moralidade. 

A vontade para Kant seria, de acordo com Freitag, a faculdade humana de 

autodeterminação das ações, segundo leis pré-concebidas. Segundo, José 

Roque Junges (Junges 2008), poderíamos ainda distinguir em Kant a vontade 

boa, da vontade má, sendo esta última as inclinações subjetivas do indivíduo, 

não pautadas na razão prática, ou seja, inclinações que estariam fora do 

mundo da moralidade. 

Assim, a “boa” vontade seria representada pelo imperativo categórico, cuja 

máxima é: “Age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua 

vontade, em lei universal!”. Portanto, a vontade a que Kant se refere, seria 

assim vontade legisladora geral. 

Kant retira de Rousseau a noção de vontade geral da esfera política e a 

transfere para a razão prática, visto que a legislação moral não pode ser 

imposta por uma vontade externa ao ser humano.  



A idéia de vontade em Kant estaria intrinsecamente associada à idéia de 

liberdade. Esta última seria o espaço existente para a ação da vontade 

humana. A liberdade para Kant seria apenas uma idéia e não uma realidade. 

Ela existiria apenas dentro da razão. No entanto, sem a liberdade, seria 

impossível haver a vontade. Por isso outro conceito importante para a noção de 

dignidade humana, da metafísica de Kant, é o de autonomia. 

O sujeito de Kant é como vimos até agora, essencialmente racional e dotado 

de vontade que é inseparável da idéia de liberdade. 

No entanto, a humanidade para Kant, não estaria livre. A idéia de liberdade e 

com ela a possibilidade da execução da vontade somente viria para o autor 

com a chegada do ser humano a maioridade, que viria através do 

esclarecimento. 

A maioridade seria a capacidade do ser humano de passar a realizar o seu 

entendimento do mundo sem a ajuda de outrem, isto é, ser autônomo na sua 

utilização da razão. 

O esclarecimento seria a aquisição dessa capacidade. E o uso esclarecido da 

razão seria a capacidade de raciocinar acerca do mundo social, ou seja, saber 

lucidamente o porquê se obedece ao dever estabelecido. A consciência 

autônoma, não obedece a lei por medo da conseqüência do seu 

descumprimento, ou pela expectativa do recebimento de algum prêmio pela 

conduta correta (como seria o caso das recompensas no além para os 

religiosos.), mas sim por saber conscientemente e livre de qualquer inclinação 

subjetiva, ser isso o correto a se fazer. A consciência autônoma somente 

poderia existir se a lei mesma fosse derivada da vontade universal, ou seja, se 

fosse o imperativo categórico. 

O esclarecimento permitiria a maioridade, que seria a capacidade de raciocinar 

por si só a respeito do sentido da própria conduta e com isso chegar as 

próprias conclusões a respeito desta. Portanto, o esclarecimento permite a 

tomada de consciência pelo ser humano do seu papel e do lugar que ocupa, e 

dessa forma o liberta da tutela, ou seja, da dominação dos demais. Havendo a 

liberdade, há também a vontade, e esta é legisladora, ou seja, possui uma 

força universal que constitui o imperativo categórico que é  máxima que faz 



com que cada sujeito entenda e aceite racionalmente a vida em sociedade a 

partir das leis e regras que a sua vontade própria17 criou. 

Dessa maneira, estando o ser humano esclarecido livre da tutela de 

pensamento dos demais, ele, assim como a sua conduta, se tornam um fim em 

si. Para Kant o ser humano seria um fim em si. Esta seria a distinção de sua 

natureza. Por possuir as características acima citadas (a saber, racionalidade, 

vontade, liberdade e autonomia) o ser humano se singularizaria de todo o resto 

que existe por não ser um meio a execução da vontade de outro. Seres 

humanos para Kant não poderiam ser tratados como meios, mas somente 

como fins. No entanto, somente com o esclarecimento é que poderiam ser 

efetivamente livres e assim tornar-se-iam um fim em si mesmos. O ser humano 

não esclarecido, estando ainda sobre a tutela de outro não tem consciência de 

sua vontade, logo fica a mercê da vontade de outro. 

E é na idéia da singularidade da natureza humana como sendo este um fim em 

si e nunca um meio a vontade de outro que está a noção de dignidade humana 

de Kant. 

Isto porque, para Kant, os seres teriam valores diferentes baseados em suas 

naturezas. Ou seja, tudo aquilo que não seja possuidor de razão18, por não ser 

um fim em si mesmo, seria passível de coisificação, quer dizer, tornar-se coisa 

e assim poder ser usado como meio. Isso implicaria no fato de que a estes 

seres seria possível dar-se um preço, isto é, um valor quantificável baseado na 

necessidade que a sua utilização viria a suprir. Já no que se refere aos seres 

humanos, essencialmente possuidores de razão, por isso mesmo fins em si 

mesmo, seria impossível quantificar um valor. Sendo assim, seres humanos 

seriam possuidores de dignidade. 

De forma que seria a dignidade humana a característica singularizante, em 

termos morais, do ser humano em relação a todos os demais seres vivos. Ser 

possuidor de tal dignidade implica em estar consciente de seu papel no mundo 

social, de sua importância neste, ou melhor, mais do que a consciência da 

                                                 
17 Lembrando que essa vontade própria a que Kant se refere, não se refere a vontade do individuo 
enquanto tal, mas sim a vontade coletiva da vida em sociedade manifestada em cada individuo. É a idéia 
roussoniana de vontade geral. Lembrando ainda que as vontades do individuo são tidas por Kant como a  
má vontade. 
18 A razão seria um termo abstrato. Não significaria o exercício concreto individual. Isto é, um sujeito em 
como seria portador de razão, mas estaria incapacitado de exercê-la. Já um cachorro, ou uma pedra, não 
seria possuidores de razão. 



importância de cada individuo enquanto tal para o mundo social, a importância 

do papel desse individuo na perpetuação do mundo social. 

Mauss em seu texto já mencionado sobre a noção de pessoa destaca a 

importância para o mundo social da determinação do lugar e papel de cada 

individuo. É o que se pode entender da discussão do autor sobre a importância 

da nomeação. Nomear seria definir o individuo, estabelecer o seu lugar e o seu 

papel no sistema social. O esclarecimento de que nos fala Kant seria a tomada 

de consciência pelo individuo, da importância para o mundo social de exercer o 

seu papel. E por isso mesmo o exercício seria livre, pois não dependeria de 

constrangimentos para que ocorresse, seria a conseqüência lógica do 

entendimento do individuo sobre o seu lugar no mundo. 

Em seu texto clássico acima citado, Mauss realiza uma retrospectiva histórica 

da construção social da noção de pessoa da sociedade Moderna Ocidental, 

com o objetivo de compreender como tal noção tornou-se uma categoria do 

espírito humano, a categoria do Eu. Isto é, como a idéia do eu passou a ser 

modeladora do conhecimento humano acerca do mundo a sua volta. 

Como principio da noção de pessoa, o autor retorna a persona latina, que seria 

oriunda das máscaras rituais utilizadas nos primórdios da Roma Antiga. 

Existiriam três tipos de mascaras, duas de uso publico e uma de uso privado. 

Das de uso público uma estaria relacionada ao teatro, a teatralidade em si; a 

outra de uso público seria dos rituais religiosos. A máscara de uso privado seria 

a relacionada aos ancestrais, a família. Estas duas últimas máscaras, com os 

privilégios associados ao direito de sua utilização, seriam o fundamento do 

Direito Romano.  

Os direitos individuais de certas famílias a utilização de mascaras e a 

realização de rituais, garantia-lhes privilégios. A persona era possuidora de tais 

privilégios, e somente eram considerados persona, determinados indivíduos. 

A extensão da persona aos filhos dos senadores romanos, em seguida a toda a 

peble, e depois ainda aos senadores estrangeiros, como nos diz Mauss, 

significa reconhecer todo homem nascido livre como igual e possuidor de tais 

privilégios ligados a persona (tal como o privilegio de passar o nome da família 



e poder louvar seus ancestrais), e isto significa retirar tais direitos da esfera do 

privilégio e transformá-los em Direito. 

Assim, segundo Mauss, todo homem livre nasce com direito a persona, e esta 

passa a ser o sinônimo da verdadeira natureza do individuo. E o Direito, ainda 

segundo Mauss, nasceria fundado na persona, portanto, com caráter 

intrinsecamente pessoal. Isto porque o Direito Romano regularia e protegeria o 

direito de perpetuar seus ancestrais e sua família, ou seja, o Direito é fundado 

para proteger a maneira pela qual o social se perpetuaria, que seria garantindo 

a todos o direito de perpetuarem-se. 

Logo, a importância da sobrevivência do individuo estaria além da importância 

do individuo em si. Estaria na importância do individuo na perpetuação do 

mundo social. 

O passo seguinte indicado por Mauss na construção sócio histórica da noção 

de pessoa da sociedade Moderna Ocidental, seria a inclusão do elemento 

moral a persona latina, que seria essencialmente jurídica. Essa inclusão, 

segundo Mauss seria feita pelos estóicos através da idéia de consciência. 

Os estóicos introduzem a idéia de ego, que quando comparada a persona 

realiza um contraste entre o que se é e o que se quer ser. A persona, para os 

estóicos, teria o sentido de exterioridade, artificialidade. Enquanto o ego seria o 

caráter, a verdadeira face. E como, de acordo com Mauss, ambas as palavras, 

ego e persona, teriam passado para a historia como sinônimos, manter-se-ia 

certo jogo de naturalidade e artificialidade no individuo. Haveria assim a 

separação de duas naturezas nesse. 

E ainda, a noção estóica remete à consciência. Quando se estabelece aquilo 

que se é, e se põe essa natureza em relação ao Direito, está se determinando 

as obrigações para com tal natureza, as obrigações para consigo, a 

consciência.  

Sendo assim, ao colocar a consciência como elemento constitutivo da persona, 

se está determinando o caráter moral desta e do Direito. E isso somente é 



possível se reconhece-se no indivíduo uma natureza própria, para além de sua 

posição e papel social, o seu caráter, do qual é conhecedor, possuidor de 

ciência, consciente. 

Na persona, mesmo moral, há a investidura de um estado, reconhece-se o 

momento do ser e o momento do querer ser. Dar a base metafísica a pessoal, 

significa, segundo Mauss, retirar esta dubiedade. É-se as máscaras, a natureza 

do ser torna-se os papéis que este representa, não existiria a partir daí, nada 

para além ou para fora disso. 

A partir do Cristianismo teríamos o ser racional indivisível, isto é, não se 

poderia separar parte alguma deste ser sem descaracterizá-lo por completo. A 

pessoa não seria mais a simples soma das partes que constituem os diferentes 

aspectos de sua vida (profissional, familiar, religioso). Ela é todos estes 

aspectos, todas estas partes, em um todo indivisível. 

Esta é a unidade da pessoa humana que, segundo Mauss, seria a sua base 

metafísica, dada pelo Cristianismo quando este traz a idéia de o ser humano 

enquanto ser uno em Deus, para além de qualquer diferenciação que possa 

haver entre seres humanos. O Concílio de Nicéia define ser o ser humano uno 

em três pessoas (O Pai, O Filho e O Espírito Santo), em duas naturezas, assim 

com Cristo, sagrado e humano.  

A partir de então, não seríamos mais a existência de um corpo e de uma alma, 

seríamos corpo e alma, indivisíveis, sem que com isso se deixe de estar diante 

de um ser humano. Não seríamos mais o natural e um ser investido de um 

estado, seríamos o ser natural investido de um estado. Qualquer separação 

das partes, qualquer divisão de características, implodiria o ser, retiraria a sua 

essência que, a partir de então, é ser uno. 

O último estágio do desenvolvimento histórico da noção de pessoa indicado por 

Mauss seria a passagem da noção de pessoa para a categoria do Eu, ou seja, 

a pessoa psicológica. 

Para que o Eu seja uma categoria, para que a noção de pessoa exista como 



tal, isto é, para que estas duas idéias sejam norteadoras de todo o 

pensamento, não basta apenas dar a base metafísica desta, é preciso que tal 

base se interiorize nos indivíduos, e assim, torne-se a prática destes. Mauss 

indica os estudos filosóficos e teológicos do Iluminismo como o momento desta 

passagem. Para o autor, seriam os escritos filosóficos do Iluminismo que 

dariam base para que a Modernidade possuísse a noção de pessoa como uma 

categoria do espírito humano.Tal como nos mostra Kant com a noção de 

dignidade humana.  

Seguindo a metafísica de Kant, para que a pessoa humana seja portadora de 

dignidade humana, ela deve possuir um valor máximo (uma dignidade) em 

relação as demais criaturas vivas. Tal valor somente é atingido pela pessoa 

humana quando essa se torna livre da tutela de qualquer outro humano, isto é, 

quando torna-se capaz de utilizar-se autonomamente da própria razão para 

assim acordar ou não com a coletividade na qual se insere. Assim, é somente 

quando a pessoa humana adquire a consciência de sua racionalidade ela se 

torna digna. Portanto, é somente o conhecimento que a pessoa humana possui 

de si passa a ser o referencial da interação desta com o mundo, é que se pode 

falar em dignidade humana. 

E como veremos mais adiante, tal noção kantiana é um principio constitucional 

do Estado brasileiro, e dessa forma atinge todos os viventes no território 

brasileiro. Incluindo os nascituros, que como veremos também, possuem a 

extensão da proteção ao direito a vida garantida. 

De Aristóteles o que estaríamos retirando seriam, em especial, os conceitos de 

potência e ato presentes na metafísica do autor. 

A metafísica aristotélica seria a ciência do ser como ser, ou dos princípios e 

das causas do ser e de seus atributos essenciais. A doutrina da potência e do 

ato é fundamental na metafísica aristotélica. Potência significaria possibilidade, 

capacidade de ser, e ato significaria realidade, perfeição, ser efetivo. Todo ser, 

que não seja O Ser perfeitíssimo (Deus), seria, portanto uma síntese de 

potência e de ato. Um ser desenvolve-se, aperfeiçoa-se, passando da potência 

ao ato. Esta passagem da potência ao ato seria a atualização de uma 



possibilidade, de uma potencialidade anterior. Esta doutrina fundamental da 

potência e do ato é aplicada e desenvolvida por Aristóteles na doutrina da 

matéria e da forma, que representariam a potência e o ato, respectivamente, no 

mundo em que vivemos. 

Segundo Aristóteles, a mudança_ que seria intuitiva_ teria por pressuposto 

uma realidade imutável, e tal realidade seria de duas espécies: a primeira, seria 

um substrato comum, o elemento imutável da mudança, tal como uma 

plataforma na qual toda mudança se realizaria, algo que permaneceria para 

além da mudança e que conteria em si o potencial de tal mudança; a segunda, 

as determinações, ou atualizações que se realizariam nesta plataforma (ou 

substrato) a singularidade, ou natureza que ela assumiria em cada mudança. O 

substrato, ou plataforma, seriam chamados de matéria; as determinações, ou 

atualizações, de forma. O primeiro seria potência, possibilidade de assumir 

várias formas, e, como coloca Aristóteles, imperfeição; o segundo é atualidade, 

determinante e realizadora da matéria, e, sendo assim, perfeição19. A síntese 

da matéria e da forma constituiria a substância, e esta, por sua vez, seria a 

realidade imutável. A mudança, portanto, consiste na sucessão de várias 

formas na mesma matéria, de sucessivas atualizações da mesma potencia. 

A matéria sem forma, a pura matéria, chamada matéria-prima, segundo 

Aristóteles, não existiria por si. E a matéria, por sua vez, seria condição 

indispensável para concretização da forma, seria o ingrediente necessário para 

a existência da realidade material, logo, assim como não existiria a matéria 

sem forma, ou a pura matéria, o contrario também seria verdadeiro, isto é, não 

existiria a forma sem a matéria.  

Os elementos constitutivos da substancia seriam, portanto, a forma e a matéria 

(ato e potencia). A realidade, porém, seria composta de indivíduos que seriam 

substâncias (realidade imutável), e uma síntese de matéria e forma. Essa 

doutrina da matéria e da forma de Aristóteles explicaria o indivíduo, única 

realidade efetiva no mundo para o autor. A essência, que seria igual em todos 

                                                 
19 Isto porque, a determinação atual da matéria, a sua forma, naquele dado instante, é sempre a mais 
perfeita mesmo contendo em si toda a potencia da determinação do memento seguinte. Mas quando 
olhada como uma foto, a atualização da matéria seria sempre a sua forma perfeita. 



os indivíduos de uma mesma espécie viria da matéria; e a individualidade, ou 

seja, a diferenciação dependeria da forma. O indivíduo seria assim, a potência 

realizada, a matéria enformada, o universal particularizado.  

Da relação entre a potência e o ato (matéria e forma), surgiria a mudança, o vir-

a-ser, a que é submetido tudo que tem matéria (potência). A mudança seria, 

portanto, a realização do possível, da potência em ato. 

De tal forma que, partindo da relação entre matéria e forma, ou potência e ato, 

podemos concluir que, tal relação existe na mudança, no movimento constante 

entre a atualização da matéria em forma (ou a realização da potencia em ato), 

e a potencialidade da forma (ou ato) seguinte. Portanto, trata-se de um 

continuum, de um único processo que, no caso da vida de um determinado 

individuo encerrasse com a sua morte. 

A questão aqui é: quando começa? 

É isso que a embriologia tenta responder, mas, como vimos ainda não o faz de 

maneira satisfatória, estabelecendo uma verdade única e incontéstil a respeito 

do inicio da vida em cada individuo, no sentido de dar uma resposta que 

substitua a visão filosófico religiosa. Qual seria o marco definitivo que inicia o 

processo inexorável da vida até a morte em cada individuo? Essa é a grande 

questão a ser respondida. 

Por sua vez, o Direito, teria se construído pensando na proteção daquilo que 

haveria de mais sagrado para a sociedade na qual se encontra, que seria um 

individuo20 informado e por isso libertado, tendo por conseqüência ser 

consciente de si, consciente do seu lugar na sociedade, da importância em 

ocupar o seu lugar e desempenhar o papel designado por ele, e que, 

exatamente por possuir essa consciência concorda, de livre e espontânea 

vontade, em participar, da maneira estipulada, na sociedade, e dessa forma, 

atualiza a moralidade de qual participa. Um individuo portador da moral de seu 

grupo, e cuja dignidade está em atualiza-la com sua existência. Isso que 

significaria possuir personalidade no mundo jurídico, pois, somente um 

individuo com esse nível de consciência é que seria capaz de contrair e exercer 

direitos e deveres, pois, seria do entendimento do Direito que dessa forma é 

que estaríamos realizando a moral da qual somos portadores.  
                                                 
20 Um individuo e não o individuo. Utilizo-me do termo no sentido genérico. 



Logo, o Direito protege o individuo com personalidade, sendo que a 

personalidade inicia-se, segundo a doutrina do Direito no Brasil _que segue 

uma idéia bastante difundida no Direito Moderno como um todo _, com o 

nascimento com vida. Portanto, é necessário haver o nascimento com vida 

para haver personalidade. E a idéia de personalidade no Direito fica 

diretamente ligada a de vida, isto por ser a vida do individuo a atualização da 

moral de sua sociedade, e que se realizaria, no e para o mundo do Direito, 

através da personalidade. Por isso o direito a vida ser o mais sagrado e 

protegido pelo Direito Moderno. Para muito mais do que um apego abstrato 

pela vida de cada individuo, ou uma ode ao primitivo instinto de sobrevivência, 

a sacralização do direito a vida no Direito Moderno é a proteção da 

perpetuação da moral dessa sociedade, que deve assegurar que cada 

individuo esteja vivo para realizar seu papel, e deve fazer sentir que a ausência 

de qualquer um será muito sentida pelo todo.  

Como foi dito, a personalidade iniciasse com o nascimento com vida da 

individuo. Então, como explicar a presença do aborto voluntário no Código 

Penal Brasileiro na parte dos crimes contra a vida? Como já foi dito ocorre uma 

extensão do direito a vida ao nascituro, por este possuir a expectativa de 

direito. 

 A seguir estaremos olhando para as leis e demais escritos jurídicos a respeito 

do que viemos discutindo até agora. Já vimos o que os movimentos sociais de 

defesa e oposição a descriminalização do aborto tem a dizer; já vimos as 

diferentes visões a respeito do principio da vida, em especial as oriundas das 

ciências biomédicas; já analisamos os fundamentos teóricos- filosóficos da 

discussão. Agora é hora de olhar o que o Direito brasileiro tem a nos dizer. 

No que concerne a extensão do direito a vida ao nascituro, posso adiantar que, 

semelhante a visão dos concepcionistas a respeito da questão (porém sem 

partilhar da mesma ideologia dessa visão), o Direito brasileiro compreende que, 

na ausência de uma resposta das ciências biomédicas, (e também devido a 

assinatura de documentos internacionais), o evento mais evidente de inicio da 

vida seria a concepção, e que pode haver a extensão de direitos21 ao nascituro, 

pois ele é um individuo com personalidade em potencial. Está aguardando 

                                                 
21 O nascituro, além da extensão da proteção do direito a vida, possui também a extensão de outros 
direitos, como o direito ao sobrenome e a herança. 



somente o nascimento para realizar essa potencia, e, sendo assim, deve ter o 

seu direito a vida assegurado. 

 

CAPÍTULO 3: DO DIREITO A PESSOA , AOS DIREITOS DA PESSOA. UM 

PANORAMA DO DIREITO BRASILEIRO. 

 

A seguir faço a explanação daquilo que o Direito brasileiro, em seus códigos, e 

em sua regulamentação maior, a Constituição Federal, versa sobre o que seria 

o individuo para o qual se dirige, ou seja, na explanação a seguir, é de onde 

considero podermos apreender qual seria a noção de pessoa para o Direito 

brasileiro. Gostaria de destacar que optei por realizar uma apresentação 

técnica dos conceitos encontrados na Constituição Federal (CF), no Código 

Civil Brasileiro (CCB), no Código Penal (CP) 22, e no parágrafo quinto da lei de 

biossegurança, pois a minha tentativa é de, justamente, me manter o mais fiel 

possível a definição jurídica dos mesmos. Outro ponto para o qual gostaria de 

chamar a atenção é que fui fiel também a utilização dos termos na acepção 

jurídica que possuem. É importante fazer essa ressalva pelo fato de que alguns 

desses termos existem também nas Ciências Sociais (tais como sujeito, ação, 

personalidade), somente que significam coisas bem distintas em ambos os 

campos. 

Uma primeira afirmação que podemos fazer é que a noção de pessoa para o 

Direito brasileiro, está fundamentada na noção kantiana de dignidade humana 

e pautada na relação entre os conceitos de personalidade, que já foi 

apresentado acima, e de capacidade, que veremos com mais detalhes a 

seguir. O primeiro conceito encontra-se como postulado na CF, isto é, como 

regra sobre a qual todas as demais regras devem ser formuladas. E os outros 

dois conceitos por sua vez, encontram-se estipulados no CCB. 

Vejamos então o que pode nos informar o texto de lei a respeito da noção de 

pessoa do direito aplicada a criminalização do aborto. 

 

3.I. A Noção de Dignidade Humana e o Direito a Vida na Constituição 

Federal de 1988. 

                                                 
22 A título de facilitar a leitura, serão escritas a partir daqui as abreviações.  



A Constituição Federal de 1988 determina no Título I que versa sobre os 

princípios fundamentais do Estado brasileiro, em seu artigo primeiro, inciso 

terceiro que a dignidade humana é um fundamento desse Estado. Ou seja, a 

noção de dignidade humana, seria um dos cinco princípios fundamentais, sobre 

os quais o Estado Democrático do Brasil se assentaria. Tais princípios seriam, 

I-soberania; II- cidadania; III- dignidade humana; IV- os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e V- o pluralismo político. A CF não dá uma 

definição do que seriam tais princípios, ela apenas os postula.  

A definição do que seria o principio da dignidade humana no Direito brasileiro 

viria dos estudos dos juristas, e poderíamos defini-la como sendo um valor 

humano advindo da racionalidade da pessoa humana, entendida como a 

capacidade desta para refletir a respeito de sua conduta no mundo, o que 

tornaria a pessoa humana livre da tutela de pensamento de qualquer outro, 

(tanto de instituições como o Estado ou a Igreja, quanto de outros seres 

humanos). A racionalidade, assim entendida, segundo Kant, seria aquilo que 

diferenciaria o ser humano dos demais seres, lhe atribuindo assim um valor 

intrínseco, único, absoluto, que seria a dignidade humana.   

De acordo com Moraes, (Moraes, 2007, p. 02 e 03)23 o princípio da dignidade 

humana, estando presente na CF, veicularia a superação da idéia do Estado 

como um fim em si só e passaria a ser um meio para o bem estar das pessoas, 

estas sim compreendidas como um fim em si mesmas. Ainda segundo o autor, 

a noção de dignidade humana enquanto princípio constitucional garantiria ao 

Direito brasileiro o seu caráter humanista, e constituiria um princípio 

hierarquicamente superior, sendo ainda o centro das decisões políticas do 

Estado brasileiro. 

O juiz Edílson Pereira Nobre Júnior24 em artigo no qual discute o conteúdo do 

princípio da dignidade humana para o Direito brasileiro, nos diz que embora 

não haja unanimidade na definição do que seria tal conteúdo, há no 

pensamento jurídico harmonia e complementaridade entre as múltiplas 
                                                 
23 Advogado e jurista. MORAES, Henrique V. B. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA COMO NORTEADOR DE UM SISTEMA PENAL 
CONSTITUCIONALIZADO. 2007, presente no site jurídico PODIVM. 
24 juiz federal, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), da Escola 
da Magistratura do Rio Grande do Norte (ESMARN), mestre em Direito pela Universidade 
Federal de Pernambuco 



interpretações. O autor cita uma série de juristas acerca do tema e, partindo 

dos pontos harmônicos do pensamento daqueles estabelece os seguintes 

aspectos do princípio da dignidade humana, que segundo o autor, constituiria 

um postulado da CF. Nas palavras do autor, 

Disso resulta que a interferência do princípio se espraia, 
entre nós, nos seguintes pontos: a) reverência à 
igualdade entre os homens; b) impedimento à 
consideração do ser humano como objeto, degradando-se 
a sua condição de pessoa, a implicar na observância de 
prerrogativas de direito e processo penal, na limitação da 
autonomia da vontade e no respeito aos direitos da 
personalidade, entre os quais estão inseridas as 
restrições à manipulação genética do homem; c) garantia 
de um patamar existencial mínimo. (NOBRE, 2000, p. 03 
a 05)25 

 

 Sendo assim, o princípio da dignidade humana, colocada onde está na CF, 

constituiria um postulado a maneira que Humberto D Ávila (D Ávila, 2006) o 

define. De acordo com o autor, haveria três modalidades distintas de normas 

jurídicas: a saber, as regras, que corresponderiam a comandos que 

determinariam quais seriam as condutas obrigatórias, tanto permitidas quanto 

proibidas; os princípios, a segunda modalidade jurídica, estabeleceriam quais 

condutas necessárias para a realização de determinados fins.  Os postulados, 

por sua vez, seriam como coloca D Ávila, verdadeiras metanormas, isto é, 

normas que estabelecem a maneira pela qual outras normas devem ser 

aplicadas. Partindo então dessa definição de postulado, podemos entender a 

noção de dignidade humana como uma metanorma, ou seja, como uma norma 

a partir da qual todas as demais deverão se estabelecer, e que dá significado 

aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, em especial o direito a vida. 

Alem disso, como apontam muitos pensadores do Direito no Brasil, o registro 

na CF da dignidade da pessoa humana, estaria vinculado a superação de uma 

idéia de Estado enquanto fim em si próprio, substituindo-a definitivamente por 

uma visão humanista de mundo. Isto é, Estado e todo o seu aparato, incluindo 

                                                 
25 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O Direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa 
humana . Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 41, maio 2000. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=161>. Acesso em: 01 dez. 2008. 



o Direito, seriam meios para o bem-estar das pessoas, e não fins em si 

mesmos, os fins, segundo essa visão do Direito, seriam as pessoas, que 

jamais poderiam ser o meio para a realização do Estado enquanto fim em si 

mesmo. 

O principal direito derivado da noção de dignidade humana é o direito a vida, e 

é o parágrafo quinto da CF trata de tal direito. É esse parágrafo também que 

garante que sejam todos (brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil) iguais 

perante a lei, e determina quais os direitos invioláveis, sendo o primeiro deles o 

direito a vida. O parágrafo mencionado diz que, “Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade”. Se se interpretar que a ordem de 

enunciação dos cinco direitos fundamentais pressupõe a sinalização de 

importância dos mesmos, dos cinco, o direito a vida seria o mais relevante. 

Assim, baseado na noção de dignidade humana, o artigo quinto da CF coloca 

como o principal direito a ser protegido o direito a vida, não se tratando da 

defesa da manifestação concreta da vida em um determinado individuo, mas 

sim desta em sentido abstrato.E por isso não coube a CF precisar o momento 

do início da vida em cada indivíduo já que, a vida aqui mencionada é o conceito 

geral que abrange toda a coletividade. 

No entanto, o parágrafo segundo do artigo quinto da CF declara que os 

tratados internacionais sobre direitos individuais são considerados 

incorporados ao texto supremo, significando que tais tratados passam a ser 

norma constitucional, como ocorre com os demais tratados internacionais. E 

como o Brasil assinou em 1996, a Declaração Ibero Americana sobre Ética e 

Genética, tratado internacional que, seguindo valores e princípios de outros 

documentos internacionais a respeito do tema, determina existir vida humana a 

partir do momento da concepção, esta passaria a ser a norma constitucional. 

Logo, o direito a vida deveria estar assegurado a partir do momento da 

concepção.  



E essas visões, tanto de que se deva seguir como norma constitucional os 

tratados internacionais de direito, quanto a de que a vida humana se iniciaria 

com a concepção, tem sido a que mais ganha espaço na disputa jurídica no 

Brasil hoje, a respeito de qual o tamanho da extensão possível dos direitos ao 

nascituro.  

Tanto que no artigo segundo do Código Civil Brasileiro está escrito que, 

embora o direito brasileiro somente reconheça como portador de personalidade 

civil aqueles nascidos com vida, a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde 

sua concepção.  

3.II. A Pessoa no Direito Brasileiro: O Código Civil. 

Vejamos agora o que nos diz o Código Civil Brasileiro. Realizarei a 

apresentação das categorias presentes no livro I do CCB, que trata das 

disposições a respeito Das Pessoas26. 

Pessoas Naturais 

Pessoa natural é todo o ser humano que nasce com vida. Mais uma vez, é 

princípio do Direito nascer com vida. Como já foi dito, este seria o termo inicial 

da personalidade, que seria, para o Direito, aquilo que reconheceria as 

qualidades essenciais da pessoa e também lhe conferiria a consciência dos 

atos que pratica. Sendo que, para a fixação da personalidade, não é exigido 

que haja vida viável, nem um período mínimo de sobrevida após o nascimento. 

 

Personalidade civil ou jurídica (ou personalidade). 

Por personalidade civil ou jurídica (ou somente personalidade) entender-se-ia a 

aptidão genérica para adquirir direitos e contrair deveres. Por aptidão entende-

se a capacidade de adquirir e exercer direitos e de ter obrigações, e ela é 

genérica por se aplicar a todas as pessoas. Toda e qualquer pessoa tem 

personalidade jurídica, inclusive pessoas jurídicas. Pois como está disposto no 

artigo primeiro do CCB, “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 

                                                 
26 Inicio ambas palavras com maiúscula, por estar assim no CCB. 
 



civil”. Dessa forma a personalidade seria a potencialidade de deter direitos e 

deveres no ordenamento civil.  

De acordo com o parágrafo segundo do CCB, a personalidade civil começa no 

nascimento com vida, e é posta a salvo desde a concepção. No Brasil, faz-se 

exame para averiguar a entrada de ar nos pulmões para saber se a criança 

nasceu com vida.  

Há três teorias no Direito a respeito de quando começaria de fato a 

personalidade. A primeira seria a teoria natalista, (a adotada no Brasil), que 

como já foi dito, considera que a personalidade começa com o nascimento com 

vida. A segunda teoria seria a concepcionista, na qual os direitos da 

personalidade existiriam no nascituro desde sua concepção. A terceira e última 

teoria defenderia que para existir personalidade seria necessário que, além do 

nascimento com vida, houvesse a viabilidade desta vida em forma humana. 

Esta seria a teoria da viabilidade. 

Segundo o CCB aquele que nasce morto não adquire personalidade, no 

entanto, os natimortos podem ter funeral. Isto dependeria da vontade dos pais. 

Em havendo essa vontade é necessário retirar a certidão de nascimento para 

poder retirar o atestado de óbito e assim proceder ao funeral. 

Nascituro. 

O nascituro no Brasil, não é possuidor de personalidade, pois que ainda não 

nasceu com vida, mas merece proteção em dois sentidos. O primeiro seria na 

tutela dos direitos da personalidade, e o segundo na tutela dos direitos 

patrimoniais. Tutela é a proteção que se dá ao direito. No caso do nascituro, a 

expectativa de direito que este possui. A tutela é de caráter preventivo e visa 

proteger, neste caso, os direitos futuros do nascituro. A tutela dos direitos 

patrimoniais, refere-se a expectativa de direito de propriedade. A tutela do 

direito de personalidade está ancorada na defesa do direito a vida, garantido 

pelo artigo quinto da CF, com vimos acima, e pelo artigo segundo do CBB que 

define ser a proteção a esse direito estendível até a concepção. Ambas as 

tutelas fundamentam-se no postulado da dignidade humana. 

A questão é, levando em consideração que o Direito brasileiro reconhece a 

personalidade como iniciando-se com o nascimento com vida, e, portanto, 

somente a partir daí poder se pensar nos direitos dessa personalidade, como 

se explica a sua extensão ao nascituro desde a sua concepção? A 



personalidade no Direito, seria o resultado da racionalidade e da 

autoconsciência da pessoa humana. Enquanto atributo inerente desta, a 

personalidade, seria aquilo que permitiria a pessoa natural existir no mundo 

jurídico. E o nascituro, por razões óbvias, não possuiria nenhum dos atributos 

da personalidade. O que o Direito estaria protegendo então seria a potencia do 

nascituro de ser pessoa e com isso de possuir personalidade . 

Tal qual a metafísica aristotélica, o Direto brasileiro entende ser cada estágio 

do desenvolvimento do ser humano, desde sua concepção, a atualização de 

uma potência. É do devir do nascituro todos os demais estágios da vida de um 

ser humano e o Direito não faz distinção de estágios. Isto é, o direito a vida 

seria assim aplicável a todo ser humano, independendo do estágio de 

desenvolvimento em que se encontre, uma vez que cada um destes seria a 

atualização da potencia da vida humana, que, no entendimento do Direito 

brasileiro, se iniciaria na concepção e findaria na morte. Pensando a partir da 

metafísica aristotélica o Direito brasileiro entende que o desenvolvimento da 

vida humana, começando na concepção, até o nascimento e após este, seria 

continuo, gradual e progressivo, sem metamorfoses. Logo, o direito a vida e os 

direitos da personalidade se estenderiam ao nascituro por se entender que este 

é apenas um estágio da vida humana. Ele seria uma determinada atualização 

de uma potencia que somente findaria com a morte. 

Quanto ao embrião extra corpóreo, não se aplicaria a extensão de direitos feita 

ao nascituro, estes dois entes não partilhariam do mesmo estatuto, isto por 

estar o embrião extra corpóreo fora do corpo feminino, o que não lhe garante a 

mesma potencia de vida humana que o nascituro possuiria desde a concepção. 

A implantação do embrião extra corpóreo em um útero seria assim uma 

metamorfose no desenvolvimento da vida deste. Seria precisamente o evento 

que lhe garantiria a primeira atualização da potencia de vida humana que seria 

a de desenvolver-se naturalmente. A partir da implantação no útero o embrião 

assume o estatuto de nascituro e todos os direitos que vem com este.  

 

Capacidade civil . 

Capacidade civil seria a aptidão genérica para a prática por si mesmo dos atos 

da vida civil. A capacidade decorre da personalidade. Pode haver 

personalidade sem capacidade, mas o contrário não ocorreria, isto é, a 



personalidade é da pessoa, e é condição para que esta adquira a capacidade. 

Para se iniciar a personalidade, para o Direito brasileiro, basta nascer com 

vida, sendo que a capacidade é concedida progressivamente. O CCB, como 

veremos adiante, determina os que são capazes e incapazes de exercer 

direitos e deveres na ordem civil brasileira. Mesmo aqueles considerados 

totalmente incapazes possuem personalidade, pois esta é um atributo 

intrínseco da pessoa.  A personalidade é um princípio, um valor ético que é 

reconhecido pelo Direito, trata-se, como já foi mencionado, de um atributo 

inerente da pessoa, e sendo assim, a personalidade não é desenvolvida, ou 

fomentada, ela vem com a pessoa. A capacidade é a proteção deste valor, e é 

concedida pelo Direito e, diferentemente da personalidade, é desenvolvida ou 

não. Ninguém pode ser mais ou menos pessoa, mas pode ser mais ou menos 

capaz. 

 Existe ainda a diferenciação entre falta de legitimação e incapacidade. A falta 

de legitimação é específica, e representa um impedimento para a prática de 

certos atos. Ex: impedimentos matrimoniais, vendas de bens de ascendente 

para descendentes são exemplos de falta de legitimação. Já a incapacidade é 

genérica e pode ser de dois tipos, a incapacidade absoluta que seria a 

proibição total para a prática dos atos da vida civil, salvo mediante 

representação, sob pena de nulidade. A representação é legal e deve ser 

exercida pelos pais, tutores ou curadores. Se o representante pratica um ato 

em nome do representado deve fazê-lo para benefício deste.  A incapacidade 

relativa é a proibição para a prática de certos atos ou quanto ao modo de 

exercê-los, salvo mediante assistência, sob pena de anulabilidade.  O 

absolutamente incapaz não pode praticar nenhum ato jurídico, e ele é 

representado (já o relativamente incapaz é assistido). 

Com o intuito de averiguar o que o direito brasileiro tem por conceito do que 

seria uma pessoa vou me deter um pouco mais no conceito de incapacidade, 

mais especificamente, no que concerne àqueles que são considerados 

absolutamente ou relativamente incapazes. 

O art. 3º CCB determina que serão considerados absolutamente incapazes: 

I. Os menores de 16 anos.  

II. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática de direitos e deveres; sendo que por si só as 



enfermidades ou deficiências não determinam a incapacidade, somente se 

impedirem a manifestação ou a transmissão da livre vontade do doente ou do 

deficiente. 

III. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

Ex: pessoa em coma, totalmente embriagada. 

Já o art. 4º CCB determina que serão considerados relativamente incapazes: 

I. os maiores de 16 e menores de 18 anos. Os que se encontram nessa faixa 

de idade, não podem independentemente da assistência dos tutores, 

reconhecerem filhos, fazer testamento, propor ação popular, etc., no entanto, 

não podem eximir-se de responsabilidade se mente a idade.  

II. Os ébrios naturais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, 

tenham o discernimento reduzido;  

III. Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;  

IV. Os pródigos. Pródigos são aqueles que têm a sua capacidade reduzida por 

ordem judicial devido a esbanjarem seu patrimônio. A sua redução de 

capacidade se aplica somente as responsabilidades de cunho patrimonial. 

Sendo que, nestes últimos três casos é necessário que alguém peça a 

interdição dos direitos para que se declare a incapacidade relativa. 

 

Direitos da personalidade 

Os direitos da personalidade são aqueles que protegem o que, no 

entendimento do Direito brasileiro, seriam todos os atributos necessários a vida 

humana. Eles têm por objetivo os atributos físicos, psíquicos e morais da 

pessoa em si mesma e em suas projeções pessoais.  

 

Características 

I.São direitos absolutos; 

II. São diretos gerais / necessários: toda e qualquer pessoa é titular dos direitos 

da personalidade. 

III. Extra patrimoniais: não fazem parte do patrimônio do seu titular; (a violação 

de um direito de personalidade poderá dar ensejo ao direito de indenização, 

que é patrimonial.) 

IV. São indisponíveis; 

V. São impenhoráveis; 



VI. São vitalícios. 

Alguns são projetados pós – morten e podem ser protegidos pelos sucessores 

do morto. Isto é, com a morte se extingue a capacidade civil da pessoa, mas a 

seus direitos de personalidade são estendidos, e como a própria pessoa não 

pode mais exercê-los, herdeiros e sucessores podem fazê-lo pelo falecido, ou 

mesmo beneficiarem-se dos direitos daquele. É o caso, por exemplo, do direito 

à imagem, referentes ao próprio falecido, mas que podem, no entanto, ser 

pleiteados pelos herdeiros ou sucessores. 

 

Classificação 

1. Relativos à integridade física. 

- direito à vida, tal qual assegurado pela CF, como vimos acima. 

- direito à proteção ao corpo vivo. De acordo com o artigo décimo terceiro do 

CCB, é proibida a prática de disposição do corpo que importe em diminuição 

permanente da integridade física ou contrarie os bons costumes; salvo: 1. por 

exigência médica; 2. para fins de transplantes. Sendo que o artigo décimo 

quarto do CCB autoriza a disposição total ou parcial do corpo, para fins de 

pesquisa ou transplante, após a morte. Somente que é necessária a 

declaração de tal disposição pela pessoa (enquanto ainda viva) ou pela sua 

família, podendo ser tal autorização revogada a qualquer momento. 

2. Relacionados à integridade moral. 

- direito à honra; 

- direito à intimidade / privacidade; 

- direito à imagem (tanto a imagem retrato quanto a imagem atributo); 

- direito à liberdade; 

- direito à identificação. 

 

Proteção Judicial 

A proteção judicial dá-se através de 2 vias: a primeira é a penal, na qual o ato 

violador dos direitos da personalidade tem pena prevista no CPB. A segunda 

via seria a proteção civil, que operaria de duas maneiras: primeiro através da 

tutela preventiva, que é de caráter inibitório, ou seja, busca prevenir que o 

direito da personalidade seja violado; e segundo através da tutela inibitória, que 

é obtida através de uma indenização pela violação do direito. 



 

Estado da pessoa natural  

Por estado da pessoa natural se entende a situação jurídica que resulta de 

certas qualidades inerentes a pessoa. São de três espécies: estado político, 

refere-se à posição do sujeito perante o Estado. Ex: brasileiro naturalizado; 

estado familiar decorre do casamento ou das relações de parentesco. Sendo 

que o direito brasileiro reconhece três tipos de parentesco, o consangüíneo, o 

civil e o por afinidade. E o estado individual, que seria aquele que decorreria 

constituição física da pessoa, tais como sexo, idade, ausência de doença 

mental (maior, capaz, etc.). 

O estado da pessoa natural possui ainda três características: a primeira seria 

que todo estado da pessoa natural é uno/ indivisível. Ninguém pode ostentar, 

ao mesmo tempo, dois estados da mesma natureza (ninguém pode se ao 

mesmo tempo casado e solteiro, ou capaz e incapaz). A exceção seria a dupla 

nacionalidade. A segunda característica seria que o estado da pessoa natural é 

indisponível, não pode ser objeto de renúncia ou alienação. Ex: não querer 

mais ser pai. E, por último, o estado da pessoa natural é imprescritível, isto é, 

não se adquire e nem se perde ao longo do decurso do tempo.  

 

 

3.III. O Código Penal Brasileiro (CPB) e o Aborto Voluntário. 

As disposições a respeito do aborto voluntário no Brasil encontram-se no CPB 

entre os artigos 124 e 128. 

O Código Penal pune o abortamento, podendo ser apontadas seis condutas 

específicas, isto é, sei maneiras que o CPB prevê para a execução do aborto 

voluntario: a) aborto provocado pela própria gestante ou auto-aborto (art. 124, 

1a parte); b) consentimento da gestante a que outrem lhe provoque o 

abortamento (art. 124, 2a parte); c) aborto provocado por terceiro sem o 

consentimento da gestante (art. 125); d) aborto provocado por terceiro com o 

consentimento ou consensual (art. 126); e) aborto qualificado (art. 127); e f) 

aborto legal (art. 128), que não é crime. 

Há discussão no Direito brasileiro sobre a designação do crime, isto é, sobre 

qual é de fato o crime que se comete no cão do aborto voluntário. A doutrina 



diz que deveria ser designado crime de abortamento, sendo o aborto um 

resultado.  

O aborto voluntário é o último dos crimes dolosos contra a vida previstos, ou 

seja, aqueles em que se possui a intenção de matar. 

I. O conceito do crime. 

De acordo com o CPB o conceito de aborto (voluntário ou não), seria a 

interrupção de uma gravidez seguida da morte do produto da concepção, não 

sendo necessária a expulsão deste do útero da mulher. Já o conceito do crime 

de abortamento seria a provocação da interrupção da gravidez normal, em 

qualquer de suas fases, seguida da morte do produto da concepção. 

A gravidez normal a que se refere o conceito de crime de aborto, não é em 

relação à normalidade do produto da concepção, mas sim à situação de 

normalidade da gravidez. Um exemplo de gravidez anormal seria a tubária, 

que, como veremos a diante se enquadra nos casos de aborto legalizado pelo 

artigo 128. 

Como já foi dito, não há necessidade da expulsão do produto material do útero 

da mulher para que se caracterize crime de aborto. Isso porque pode ocorrer 

que o produto da concepção morto seja absorvido pelo organismo da mulher (o 

que pode ocorrer quando o aborto é provocado no início da gravidez, até 

aproximadamente 3ª semana de gravidez). Ou pode ocorrer a mumificação ou 

petrificação do produto da concepção morto dentro do útero da mulher. 

II. A objetividade jurídica. 

A objetividade jurídica refere-se a quem sofre o dolo do ato criminoso, ou seja, 

a quem se refere a intenção do crime. No caso do crime de abortamento no 

Brasil, há a discussão acerca de sobre quem recairia a objetividade jurídica.  

A visão predominante determina que o bem jurídico tutelado fosse a vida da 

pessoa humana, sendo que esta vida humana estaria em formação, não 

importando ser ela viável ou não após a concepção. Isto é, de acordo com a 

visão predominante a respeito do crime de abortamento no Brasil, o CPB teria 



por objeto de proteção o direito à vida do nascituro e seria contra este último 

que se praticaria a intenção do crime27.  

III. Sujeitos do delito. 

1. sujeito ativo: aquele que realiza o delito. No artigo 124 CPB, primeira parte, o 

abortamento é crime próprio, porque é praticado pela gestante. Nas demais 

hipóteses, é crime comum (artigos 125 e 126), podendo ser o sujeito ativo 

qualquer pessoa. 

2. sujeito passivo. É aquele que sofre o delito. A regra geral é de que, no caso 

de crime de abortamento, o sujeito passivo é o produto da concepção com 

vida.  

Tal qual dito para o artigo 125 CPB, além do nascituro também a mulher 

grávida é sujeito passivo do crime de aborto. 

IV. Conduta criminosa.  

As condutas que aparecem são provocar e consentir. Provocar seria no sentido 

de dar causa à interrupção da gravidez, não importando se por meios físicos ou 

mecânicos; meios químicos (ex: citotec); ou ainda por meios psíquicos. O CPB 

prevê ainda que seja possível provocar aborto por omissão, desde que o 

omitente tenha dever de agir e, dolosamente, não o faz, e disto decorra o 

abortamento.  

A conduta consentir deve ser um consentimento válido, sendo este um ato uni 

lateral de vontade da gestante e que pode ser revogado até o momento que 

antecede do primeiro ato de provocação do aborto. No caso de revogação do 

consentimento, ou em que este é comprovadamente forjado, isto é, nos casos 

em que a gestante é menor de 14 anos de idade ou possui alguma deficiência 

ou enfermidade que a impeça de manifestar a sua vontade, o crime de 

abortamento se qualifica no artigo 125, aquele provocado sem o consentimento 

da gestante. 

V. O elemento subjetivo. (da intenção) 

Abortamento é crime doloso. Isto significa que decorre de vontade livre e 

consciente de provoca-lo, ou seja, é pressuposto na ação de abortamento a 

                                                 
27 Na hipótese do artigo 125 do CPB, além da vida humana em formação, a lei penal protegeria 

também a integridade física da mulher grávida, isto, pois, trata-se nesse artigo dos casos de 

aborto provocado sem o consentimento desta. 

 



intenção de matar. O dolo, ou a intenção somente é aplicada ao concepto que 

se encontra dentro do corpo feminino. Quer dizer, não se aplica ao embrião 

congelado de laboratório o extra corpóreo. No caso, se um bio médico, durante 

algum procedimento com um embrião que viria a ser implantado, derrubar a 

pipeta na qual o embrião se encontra, esse profissional não será acusado de 

homicídio, mesmo tendo dado fim a expectativa de vida de um ser 

possivelmente viável e ainda que se consiga provar que houve a intenção. Não 

se entenderia tal ato como homicídio, nem mesmo culposo (aquele no qual não 

se tem a intenção de matar). Isto, pois, para o Direito brasileiro, somente os 

embriões corpóreos poderiam são considerados vida e potencia de pessoa. 

Embora se reconheça ser o embrião extra corpóreo humano, ele, antes da 

implantação no útero é considerado célula viva, organismo vivo e não um ser 

vivo tal como o nascituro. Isso ficará mais claro quando chegarmos a discussão 

sobre o artigo quinto da lei de bio segurança. 

Ainda existiria a hipótese, contemplada no artigo 129 do CPB (sobre lesão 

corporal) do aborto a título de culpa, no qual este decorreria de lesão corporal 

grave, em que a mulher grávida seria lesionada vindo a sofrer o aborto por 

conseqüência disto. 

VI. Consumação e tentativa. 

A consumação se dá com a morte do produto da concepção, podendo ou não 

ter a expulsão, esta não é significante para a consumação. A tentativa é 

possível, porque é crime material. 

 

 Aborto legal ou permitido.  

O artigo 128 do CPB prevê as duas hipóteses em que a lei permite a prática do 

aborto. Aqui não trata-se mais de provocar o aborto, porque provocar entende-

se que trata-se de aborto criminoso, o que não se aplicara nestes casos. São 

eles.  

A) Aborto necessário ou terapêutico. No aborto terapêutico, a gravidez é uma 

doença que pode levar a mulher à morte. Ou seja, quando a gravidez consistir 

em risco de vida para a gestante. O aborto pode ser praticado pelo médico. Se 

praticado por não médico, também não haverá crime, em razão do instituto do 

estado de necessidade.  

B) Aborto sentimental / ético / humanitário. 



Quando a gravidez resultar de estupro, sendo realizado com consentimento da 

gestante ou do seu representante legal, podendo ser praticado apenas pelo 

médico. São dois os fundamentos para a legalidade desta prática de aborto. O 

primeiro porque não se pode impor à mulher uma gravidez decorrente de um 

ato sexual criminoso (por isso chamado aborto sentimental, ético, humanitário). 

O segundo ligado à questão da hereditariedade. É do entendimento do Direito 

brasileiro que, todo estuprador seria portador de uma pequena deformação na 

sua personalidade, o que estaria dentro da sua genética. 

Diz a doutrina e a jurisprudência (ou seja, a teoria e a pratica do Direito) que o 

médico deve se acautelar de todas as informações possíveis sobre o caso, e 

levar em conta a ética da profissão. Não é necessário o processo instaurado de 

estupro. Pode ser boletim de ocorrência, laudo, conversa com psicólogo, etc. 

Fica a critério do juízo de convencimento do médico para a realização do 

aborto, isto é, este profissional não é obrigado a realizar o aborto caso isso vá 

contra sua ética, ou crenças.  

No Brasil, já existem casos em que em uma gravidez decorrente de práticas 

tidas como atentado violento ao pudor (crimes de ordem sexual, mas que não 

passam pela relação sexual forçada) o aborto sentimental foi autorizado. 

 

3.IV. O Parágrafo Quinto da Lei de Biossegurança: o estabelecimento da 

diferença de estatuto do embrião extra corpóreo. 

Em 2008, vimos ser aprovada a Lei de Biossegurança que, entre outras coisas, 

regulamenta as pesquisas científicas que se utilizam de embriões. A discussão 

dessa lei esteve em torno, principalmente, do parágrafo quinto, o mais 

polêmico, por ser justamente, aquele que permite e regulamenta a pesquisa 

cientifica com embriões.  

De acordo com o parágrafo quinto da Lei de Biossegurança, “É permitida, para 

fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas 

de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no 

respectivo procedimento”. O parágrafo trata, em seguida, das condições em 

que essa utilização pode ocorrer. Primeiro, somente embriões inviáveis podem 

ser utilizados para pesquisa, isto é, somente aqueles embriões em que após 

biópsia (procedimento utilizado em todo embrião extra corpóreo) for detectado 

qualquer tipo de anomalia que resultaria no não sucesso de sua implantação 



em um útero, isto é, embriões com pouquíssima ou nenhuma chance de 

sobrevivência. Segundo, somente embriões congelados há três anos ou mais 

poderão ser utilizados em pesquisas cientificas. Isto porque se estabeleceu que 

embriões a partir desse tempo de congelamento passam a ter viabilidade 

reduzida.   

Terceiro, é imprescindível a autorização dos genitores, uma vez que no Brasil 

não é autorizada a doação anônima de gametas, e os embriões produzidos em 

laboratório tem por finalidade primeira a reprodução assistida. Aqueles que 

poderão ser utilizados como material de pesquisa são os excedentes, isto é, 

nas técnicas de reprodução assistida, sempre são produzidos mais embriões 

do que aqueles que serão implantados no útero. Isto porque dessa maneira é 

possível aumentar o nível de sucesso dessas técnicas, mas isso resulta num 

excedente de embriões que ficam congelados. Esses embriões não serão mais 

aproveitados pelos seus genitores que podem doá-los para pesquisa se assim 

o desejarem. No voto de um dos juizes que aprovaram o artigo quinto da lei de 

bio segurança estava destacado que o casal que procura a reprodução 

assistida não precisa, necessariamente, implantar todos os embriões viáveis 

que foram produzidos. Isto porque se entende ser do bem estar da sociedade e 

um direito da família o planejamento familiar, e a não utilização de todos 

embriões viáveis seria entendida como tal. Quarto, todas pesquisas que se 

utilizarem de embriões extra corpóreos devem ser submetidas a apreciação de 

ética em pesquisa. E quinto é proibida a comercialização de material genético. 

De modo que no que concerne ao embrião fertilizado em laboratório com a 

finalidade de servir a técnicas de reprodução assistida, mas que seja por 

inviabilidade própria do embrião, ou por estar congelado por tempo demais, ou 

ainda por não ter sido utilizado para o fim a que foi criado, a lei permite sua 

manipulação pela ciência. 

O embrião corpóreo ou natural encontra-se protegido desde a sua concepção, 

e o que se alega é que essa proteção viria da sua potencialidade de pessoa. E 

o embrião extra corpóreo, uma vez que é permitida a sua manipulação, não 

teria a sua potencia reconhecida? De fato não, como deixa claro o parecer 

favorável do Ministro Carlos Britto a manutenção na íntegra do artigo quinto da 

lei de bio segurança. O Ministro argumenta que o postulado de dignidade 

humana e a inviolabilidade do direito a vida tal como aparecem na CF, e os 



direitos a personalidade estendíveis ao nascituro desde o momento de sua 

concepção presentes no CCB, não poderiam se aplicar ao embrião extra 

corpóreo justamente por este encontrar-se fora do corpo de uma mulher. 

Segundo o Ministro, o bem jurídico a tutelar contra o aborto seria um ente pré-

natal sempre no interior do corpo feminino e que por isso os direitos a 

personalidade se aplicariam a tal ente também. Concluiu que a lei em questão 

se referiria, por sua vez, a embriões derivados de uma fertilização artificial, 

obtida fora da relação sexual28, e que o emprego das células-tronco 

embrionárias para os fins a que ela se destina não implicaria aborto uma vez 

que somente depois da implantação em um corpo feminino é que poderíamos 

estar falando em potência de pessoa. 

Assim a principal diferença ente o tratamento dado ao nascituro e ao embrião 

extra corpóreo está no fato de um estar dentro de um corpo e o outro não. O 

que se pode apreender disso é que o entendimento do Direito brasileiro é de 

que por estar dentro de um corpo é do devir do nascituro chegar a ser uma 

pessoa, enquanto que para o embrião de laboratório somente se colocado em 

um corpo ele passará a ter esse devir, uma vez que se deixado por si, no 

interior de uma pipeta ele não dará continuidade ao desenvolvimento 

embrionário que termina com o nascimento. 

 

 

 

CAPÍTULO 4: O PENSAMENTO POSTO EM PRÁTICA: A NOÇÃO DE 

PESSOA DO DIREITO BRASILEIRO E A CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO 

VOLUNTÁRIO. 

Vimos até agora que existem hoje no Brasil, dois grandes movimentos sociais29 

envolvidos na disputa acerca da descriminalização do aborto voluntário. De um 

                                                 
28 A idéia da relação sexual aparece aqui simplesmente como o meio natural de concepção, 
não, necessariamente, como a idéia de relação afetiva estabelecida. Por isso o embrião de 
casais inférteis, isto é, aquele concebido em laboratório, uma vez implantado com sucesso no 
útero materno, o seu abortamento é crime, enquanto o concepto resultante de um estupro pode 
ser abortado. 
29 Lembrando mais uma vez que, o agrupamento dos movimentos sociais envolvidos na 
discussão acerca da descriminalização do aborto voluntário em apenas dois grandes grupos, é 
simplesmente em função de tornar a analise mais fácil, uma vez que meu objetivo não é 
analisar o discurso de tais movimentos, ou a sua ação na questão mencionada. Meu objetivo é 
focar no campo do Direito brasileiro. 



lado temos agrupados pelo nome pró-vida, os movimentos que defendem a 

manutenção do aborto voluntário enquanto um crime contra a vida, tal como se 

encontra hoje na lei brasileira. Do outro lado, os movimentos agrupados sob o 

nome de movimento feminista, que lutam pela descriminalização do aborto 

voluntário. 

Vimos também que o conhecimento sobre os primeiros estágios da vida 

embrionária, advindo das ciências biomédicas, em especial da embriologia, 

avançou muito nos últimos anos, e tal avanço deve-se, principalmente, ao 

desenvolvimento dos estudos com células tronco e ao desenvolvimento das 

técnicas relacionadas a reprodução assistida. 

E ainda, vimos de que maneira tais avanços técnico-cientificos, vêm sendo 

utilizados na argumentação dos movimentos sociais envolvidos na questão da 

descriminalização do aborto voluntário, e também, de que forma influenciaram 

decisões jurídicas recentes. 

No que se refere ao Direito brasileiro, vimos que a metafísica kantiana é a 

filosofia que sustenta o pensamento jurídico no Brasil, e que é dessa filosofia 

do direito, mais do que de sua teoria ou prática, que podemos apreender a 

noção de pessoa para o Direito brasileiro. Pudemos perceber a importância de 

certos conceitos da filosofia kantiana para a constituição do pensamento 

jurídico brasileiro, como é o caso da noção de dignidade humana, que, como 

vimos, é um principio norteador do Direito no Brasil, e ainda, que esse conceito 

está totalmente atrelado a noção de pessoa advinda do Direito, e, dessa forma 

partilham as principais características.  

Sabemos que no Brasil o principal conceito do Direito, aquele que vai ligar as 

pessoas naturais ao mundo jurídico, é o conceito de personalidade. Vimos que 

a personalidade é algo reconhecido pelo Direito, isto é, seria uma característica 

da pessoa(de todas elas a partir do seu nascimento com vida). Tal conceito 

permitiria a existência dessa pessoa no mundo jurídico, isto é, a personalidade 

é o que garante a pessoa natural poder contrair e exercer direitos e deveres, e 

também que o Direito possa dar-lhe a proteção de seus direitos. 

Diferentemente do conceito de capacidade, que, como vimos, é adquirida 

gradualmente, e somente por certos indivíduos30,(aqueles que preenchem as 

                                                 
30 Lembrando que a doutrina jurídica brasileira prevê casos de incapacidade relativa e incapacidade total. 



condições necessárias), a personalidade é apenas reconhecida pelo Direito, e 

todos a possuem31.  

Pela metafísica aristotélica, através da relação entre potencia e ato (ou matéria 

e forma), vimos de que maneira a proteção dos direitos do nascituro extende-

se até o momento de sua concepção. É do entendimento do Direito brasileiro 

que a concepção seria, até agora, o marco mais determinante do principio da 

vida em um individuo, pois, a partir desse momento, estaríamos diante de uma 

pessoa, logo uma personalidade em potencial.. Isto é, o Direito no Brasil 

entenderia que o nascituro seria um estágio do desenvolvimento da vida 

humana, e que nesse estágio ainda não possuiria personalidade. No entanto, 

possuiria a potência de personalidade e o nascimento com vida seria apenas a 

atualização dessa potencia, pois que não haveria entre o nascituro e o recém-

nascido nenhuma metamorfose, somente a passagem para o estágio seguinte 

do desenvolvimento dessa vida.  

Ainda, vimos com a Lei de Biossegurança, que o Direito no Brasil reconhece 

um estatuto diferenciado para os embriões intra e extra corpóreos, e que a 

extensão da proteção ao direito a vida até o momento da concepção aplica-se 

ao embrião intra corpóreo, uma vez que o parágrafo quinto da lei acima citada, 

regulamenta a manipulação cientifica dos embriões extra corpóreos. 

Com Mauss vimos que o Direito nasce da evolução da utilização de máscaras 

na Roma Antiga, com o objetivo de proteger os privilégios relacionados à 

persona, privilégios estes que, com o Direito Romano tornaram-se direitos, os 

quais a filosofia estóica transforma em consciência, que o cristianismo 

transforma em essência, criando uma determinada noção de pessoa, a qual o 

desenvolvimento da Sociedade Ocidental Moderna tornou uma categoria do 

espírito humano. 

Ainda em Mauss, vimos através da discussão sobre nomeação, que é 

fundamental para a sobrevivência do sistema social que cada individuo na 

sociedade saiba tanto da importância de ocupar o lugar que lhe é designado 

nesse sistema, quanto de desenvolver o papel determinado pelo lugar que 

                                                 
31 O fato de o Direito reconhecer a personalidade como uma aptidão inerente a todos os 
nascidos com vida, não significa, de fato, a garantia da proteção dos direitos da pessoa. Uma 
vez que seria através do reconhecimento da personalidade que a dignidade humana estaria 
salvaguardada pelo Direito brasileiro, podemos pensar o caso, por exemplo, dos moradores de 
rua como o não cumprimento de tal função. 



ocupa. Vimos que Kant reconhece como portador de dignidade humana aquele 

individuo que, pela utilização autônoma de sua razão, compreende tal 

importância e opta, livremente, por participar ou não da coletividade na qual se 

insere,  e faz isso através de concordar ou não, com o imperativo categórico 

dessa coletividade, isto é, com a sua vontade geral.  

Dos textos de lei brasileiros pudemos retirar o lugar que os conceitos filosóficos 

ocupam tanto na doutrina quanto na jurisprudência do Direito brasileiro. E dos 

mesmos textos de lei, pudemos perceber que o Direito brasileiro não se 

constrói sobre indivíduos. É evidente que se sabe tratar-se de seres 

individualizados, mas o fim, a razão do Direito brasileiro, de acordo com seu 

próprio discurso, não seriam os indivíduos. Pelo menos não no sentido que o 

liberalismo deu ao termo. Não se trata de um ser livre de qualquer amarra 

social, que não pode sofrer constrangimentos em sua liberdade nem por parte 

do Estado e nem por parte dos demais indivíduos. Um indivíduo livre para 

realizar todas suas vontades e interesses pessoais, tendo o Estado, ou 

qualquer outra forma legitimada de autoridade, apenas como o moderador 

dessas vontades individuais para que não acabem se voltando umas contra as 

outras. Da mesma forma que o postulado da dignidade humana, presente, tal 

como vimos, na Constituição Federal, garante que o Estado não se sobreponha 

às pessoas, ele garante também que importância dos interesses individuais 

não venha a se sobrepor a vontade geral. Uma vez que a própria noção de 

dignidade humana em Kant, como vimos anteriormente, repudia as vontades 

individuais (a má vontade), e parte do pressuposto de uma vontade geral boa 

(o imperativo categórico).  

O Direito brasileiro também não estaria construído sobre a idéia de seres 

humanos. Posto que esta seria uma categoria por demais abstrata e universal 

e o que o Direito brasileiro reconheceria como sendo o seu princípio e a sua 

razão, seria um ente com existência mais concreta e singular. O ente que o 

Direito brasileiro reconhece como sendo aquele que fundamentaria a sua 

existência é a pessoa32. Como já disse, é na filosofia do direito que ampara e 

fundamenta o Direito brasileiro que a noção de pessoa encontra-se como 

principio orientador, e onde se encontra a discussão a respeito de qual seria 

                                                 
32 Como já dissemos, é por pessoa que o Direito brasileiro denomina os indivíduos de que e 
para quem fala. 



essa noção. A concretização da noção de pessoa no mundo jurídico brasileiro 

dá-se através da personalidade. Embora o Direito reconheça a existência de 

pessoas, é sobre a personalidade que a sua doutrina (teoria) e jurisprudência 

(prática) falam. De forma que, existe uma noção de pessoa para o Direito 

brasileiro, e esta se encontra presente na filosofia que o fundamenta, o que a 

torna uma categoria para o ordenamento jurídico do Brasil. 

Colocar pessoas, e não indivíduos, ou seres humanos, é muito mais do que 

uma simples escolha de terminologia. Fazer essa escolha significa optar pelo 

conteúdo, pelo significado do termo, e com isso marcar uma posição inicial 

fundante do pensamento.  

Mas porque é a pessoa o conceito fundante do direto? O Desembargador 

Alexandre Mussoi Moreira, em trabalho apresentado no II Congresso Sul-

Americano de Filosofia do Direito, afirma a esse respeito que, “Não há como 

entender o direito, a justiça, a obrigação, sem referência à pessoa – 

fundamento do próprio direito”. 33 

O filósofo do Direito Adolfo Sanchez Vasquez, na tradução de João 

Dell´Anna34, nos diz que: 

Não se podem confundir a ética e a moral. A ética não 
cria a moral. Conquanto seja certo que toda moral supõe 
determinados princípios, normas ou regras de 
comportamento, não é a ética que os estabelece numa 
determinada comunidade. A ética depara com uma 
experiência histórico-social no terreno da moral, ou seja, 
com uma série de práticas morais já em vigor e, partindo 
delas, procura determinar a essência da moral, sua 
origem, as condições objetivas e subjetivas do ato moral, 
as fontes da avaliação moral, a natureza e a função dos 
juízos morais, os critérios de justificação destes juízos e o 
princípio que rege a mudança e a sucessão de diferentes 
sistemas morais. 

 

Já Heloisa Prado Pereira35 em artigo a respeito do desenvolvimento da noção 

de pessoa na história do Direito36, nos diz que, “o Direito só pode ser 

                                                 
33 Moreira, 2007. 
34 VAZQUEZ, Adolfo. Ética. Tradução de João Dell´Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1993. (grifo meu) 
35 Professora universitária da Associação Vilhenense de Educação e Cultura – AVEC-
Vilhena-Brasil, Mestra em Direito Civil pela Universidade de Coimbra/Portugal, Pós-
graduanda e Direito do Estado pela AVEC. 



concebido, tendo como destinatários os seres humanos em convivência.” 

(Pereira, 2005). Essa última afirmação evidencia o caráter coletivista que o 

Direito brasileiro considera ter. Tal caráter deve-se a menor influência do 

pensamento liberal na filosofia do direito brasileira. Na construção histórica do 

Direito no Brasil, predominou a filosofia clássica do Direito de orientação 

Iluminista, na qual a vontade coletiva deve prevalecer sobre a soma das 

vontades individuais, assim como a Escola de Direitos Naturais, o que firma a 

idéia de ser da natureza do ser humano possuir determinados direitos. E é o 

mesmo caráter coletivista aquilo que justifica a razão da opção filosófica do 

Direito brasileiro pelo termo pessoa e não por qualquer outro para fundamentar 

seu pensamento. Tanto na filosofia do direito brasileiro, quanto na metafísica 

kantiana existe o caráter relacional do ente de quem falam, isto é, tal ente não 

pode ser pensado sem estar em relação constante com os demais e com a 

coletividade na qual está inserido, e seria o conceito de pessoa que portaria tal 

dimensão. Kant afirma que é o mundo social, quer dizer, o mundo das relações 

sociais, aquele que é o gerador da moralidade da coletividade. Tal moralidade, 

que está presente, como vimos acima, no pensamento do Direito no Brasil, 

resulta tanto da relação das pessoas entre si, quanto destas com a coletividade 

a qual pertencem.  

Partindo do que vimos até agora, podemos concluir que, no que concerne ao 

Direito brasileiro, as principais características da pessoa seriam a racionalidade 

e a consciência tanto de si, quanto do mundo a sua volta.  Filosoficamente, o 

principal atributo da noção de pessoa do Direito brasileiro seria a idéia de 

dignidade humana. A pessoa da qual nos fala o Direito brasileiro é portadora de 

tal atributo que, assim como a personalidade, seria inato.  

A noção de pessoa do Direito brasileiro seria a de um ser livre, não se tratando 

da liberdade do liberalismo, como já foi dito, mas sim da liberdade de, através 

do uso da própria razão, deliberar a respeito das regras e normas coletivas e 

assim optar (ou não) por obedecê-las, logo um ser racional. E seria a liberdade 

                                                                                                                                               

36 PEREIRA, Heloisa Prado. Algumas considerações sobre a pessoa humana. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 9, n. 635, 4 abr. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6491>. Acesso em: 20 nov. 2008. 

 



de autonomia do uso da razão, ou como diz Kant, a maioridade, aquilo que 

permitiria a pessoa apreender o sentido da sua conduta, o que a tornaria 

consciente de seus atos e responsável pelos mesmos. Portanto, a noção de 

pessoa presente no Direito brasileiro, pressupõe um ser racional e 

autoconciente.  

Passando do âmbito filosófico para o âmbito jurídico da questão, o que 

garantiria à pessoa portar o atributo da dignidade humana, o conceito através 

do qual esta se incorporaria a pessoa no mundo do Direito, seria a 

personalidade.  A personalidade é, como vimos, um atributo inerente à pessoa 

ao qual estaria indissoluvelmente ligada, e seria,  no  Direito brasileiro, aquilo 

que a colocaria no mundo jurídico, isto é, seria através da personalidade que a 

pessoa se tornaria possuidora de direitos e deveres. Tal atributo, segundo 

Sônia Regina Negrão37, em artigo publicado38, seria “reconhecido pelo 

ordenamento jurídico” e compreenderia “os valores intrínsecos (intelectuais e 

morais) e extrínsecos (físico) do ente”. Valores este, atribuídos à pessoa por 

ela mesma através do uso consciente de sua razão na produção da moral.  

A personalidade, no Direito brasileiro, seria aquilo que garantiria à pessoa de 

que se fala ser ciente tanto de suas ações quanto dos motivos e do sentido 

destas. E embora indissociável da noção da pessoa, a personalidade não se 

confundiria com esta.  

Ao colocar a personalidade como o elo que permite à pessoa existir no mundo 

jurídico, o Direito brasileiro estaria reafirmando a visão dualista que separa o 

ser humano e o mundo em duas naturezas. Como nos mostra a fala do 

advogado Antonio Gomes da relação entre moral e jurídico, presente em fórum 

on line de discussões jurídicas Jus Navigandi, “O comportamento moral 

                                                 

37 Advogada, Especialista em Direito Civil pela Faculdade de Direito das Faculdades Integradas 
Antonio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente/SP.  

38 NEGRÃO, Sônia Regina. Direitos da personalidade. O direito à intimidade sexual. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 9, n. 704, 9 jun. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6829>. Acesso em: 22 nov. 2008. 

 



pertence somente ao homem na medida em que, sobre a sua própria natureza, 

cria esta segunda natureza, da qual faz parte a sua atividade moral.” 39. 

Até aqui vimos as características metafísicas que para o Direito brasileiro 

caracterizariam a pessoa. Mas nada disso seria possível existir sem a base 

física do ente, a saber, seu corpo. A própria idéia de direito à vida é 

indissociável do corpo, pois somente com a preservação deste é que se está 

defendendo aquele. 

O artigo décimo terceiro do CCB nos diz que é vedada à pessoa a 

possibilidade de dispor do próprio corpo quando disso for resultar a diminuição, 

mesmo que temporária, da integridade física, ou for contra os bons costumes. 

E tudo aquilo que diz respeito a disposição do corpo alheio encontra-se no 

Código Penal Brasileiro. 

Portanto, não estaria na esfera da liberdade humana, no entendimento do 

Direito brasileiro, dispor de seu corpo. Este é entendido como extra patrimonial, 

isto é, não pode ser matéria de compra e venda, objeto de comércio.  

Para o Direito, a autoconsciência e a racionalidade são definidoras do que é a 

pessoa, e estas se integram com o corpo. Assim, para o Direito brasileiro, 

ambos elementos (físico e metafísico) são indissociáveis, desde que a pessoa 

se encontre com vida. Por isso, encara todo o dano causado ao corpo como 

um dano causado à própria pessoa. Daí, conclui-se que o Direito brasileiro não 

considera o corpo como propriedade da pessoa, mas como a própria pessoa. 

Tal como nos diz Mauss a respeito da unidade da pessoa humana que o 

cristianismo determina. Segundo Mauss, aquilo de novo que o cristianismo vem 

a acrescentar ao desenvolvimento histórico da noção de pessoa da sociedade 

moderna, é justamente a sua unicidade. A partir de então, a pessoa não seria 

mais a soma de partes, ela seria o todo composto pelas partes que não 

poderiam ser retiradas desse todo sem descaracterizá-lo por completo. Isto é, 

pessoa seria apenas o todo (o corpo e a alma, a natureza e a cultura) e não 

mais somente um desses aspectos. Da mesma forma, o Direito brasileiro 
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entende que pessoa não é somente ou a entidade metafísica racional e 

autoconciente portadora de dignidade humana, e nem somente o corpo físico 

biológico. Ela é os dois indissolúveis, posto que se retirar um dos aspectos, no 

entendimento do Direito brasileiro, não teríamos mais uma pessoa, mas sim um 

outro ser. E a razão pela qual existe esse entendimento da unicidade da 

pessoa natural da qual nos fala o Direito, é também a mudança de visão de 

mundo que promove o cristianismo, uma vez que a sua filosofia é fundante 

também do Direito Moderno40. 

Uma ressalva deve ser feita. Embora o Direito brasileiro entenda como pessoa 

a unicidade do corpo com os elementos metafísicos ele realiza a extensão de 

sua ação para seres que existem fisicamente, mas não metafisicamente. É o 

caso dos nascituros que viemos tratando até aqui, e também o caso de 

indivíduos falecidos. O Direito brasileiro protege ainda a dignidade destes, 

posto que é considerado crime a violação de corpos, e o enterro é garantido 

até mesmo a aqueles que durante a vida não tiveram seus direitos 

fundamentais protegidos, é o caso, mais uma vez, dos moradores de rua. Isto 

por que é entendido como proteção ainda da dignidade humana a proteção do 

corpo pós-mortem. E no caso do nascituro, ele ainda não possui as 

características metafísicas da pessoa, isto é, o nascituro ainda não manifesta 

racionalidade ou consciência, mas ainda assim possui dignidade humana e tem 

seus direitos postos a salvo. 

Ainda, dentro do Direito brasileiro a doutrina do corpo é tão importante que 

esse não considera como dotados de personalidade as entidades místicas ou 

metafísicas como almas ou santos, uma vez que estas não possuem um corpo 

físico. 

A discussão até aqui esteve baseada em compreender a noção de pessoa do 

Direito brasileiro. E o que podemos dizer desta é que por pessoa, o Direito 

brasileiro compreende um ser composto tanto de um corpo físico quanto de 

racionalidade e consciência, e que ambos são indissociáveis. E mais, o Direito 

brasileiro reconhece como principal atributo da noção de pessoa que possui, a 

                                                 
40 De forma que fica clara a relação direta que existe entre a evolução histórica da noção de 
pessoa e do Direito moderno, tal como nos indica Mauss. Ambos possuem o mesmo 
desenvolvimento histórico e o entendimento de um passa pelo de outro. 



dignidade humana, o que reforça a racionalidade e consciência como 

características principais desse ser e ainda coloca a liberdade, tal como 

colocada por Kant, como uma característica intrínseca desse ser. 

Os estudos oriundos do Direito que li são uníssonos em afirmar que, para o 

Direito brasileiro a noção de pessoa, é um conceito e, sendo assim, 

consideram muito difícil precisá-lo, e que por essa razão deve estar em 

constante discussão. E embora exista nos estudos jurídicos a discussão a 

respeito do que seria a noção de pessoa no Direito, e também se reconheça a 

sua existência enquanto categoria fundante do mesmo, ela não seria 

enunciada, seria apontada em vários momentos, mas nunca definida41. No 

entanto, podemos apreender que as principais características da noção de 

pessoa presente no Direito brasileiro, são semelhantes àquelas que Mauss nos 

indica como sendo as da pessoa moderna, a saber, racionalidade e 

autoconsciência. 

Heloisa Prado Pereira, em artigo já mencionado, (Pereira, 2005) nos dá o 

panorama do desenvolvimento da noção de pessoa na história do Direito42. A 

autora atribui a importância de se entender esse conceito e de saber a sua 

evolução histórica, ao fato de que teria sido com o desenvolver histórico da 

noção de pessoa que o Direito teria adquirido suas características valorativas, 

isto é, teria deixado de ser um simples conjunto de regras a serem aplicadas, 

para ser o conjunto de princípios e valores coletivos que norteariam a vida em 

sociedade.  

Seguindo os mesmos passos do desenvolvimento da noção de pessoa 

indicados por Mauss, a autora inicia a historia indicando a origem do termo 

pessoa e de seu significado nas máscaras romanas. Segundo Pereira, seria da 

máscara que os atores utilizavam em cena para esconderem seu rosto e 

disfarçarem sua voz nas representações teatrais, de onde viria o conceito de 

pessoa presente no Direito Romano, sendo assim semelhante ao papel de uma 

peça distribuído a um ator na vida social e jurídica. Isto significa, em sua 

                                                 
41 Quase que propositalmente. 
42 Neste momento passo a me referir ao Direito moderno como um todo, não mais ao Direito 
brasileiro, especificadamente.  
 



origem, o Direito se remete a pessoa pública, àquela investida de um papel 

representado pela máscara.  

Como vimos, Mauss indica ser a origem do Direito a evolução dos privilégios 

ligados a utilização de duas outras máscaras, aquela ligada a realização de 

rituais religiosos de caráter publico, e aquelas ligadas a rituais privados, 

relacionados a família, ou seja, a investidura do papel relacionado a estas 

máscaras e não a do teatro. No entanto, permanece no pensamento dessa 

autora do Direito, a idéia do desenvolvimento de papéis.  

A autora destaca ainda que teriam sido os grandes juristas romanos aqueles 

que conceberam a personalidade jurídica e também teriam criado as primeiras 

leis a se tutelar. 

De maneira que é no Direito Romano que se começa a desenhar a noção de 

pessoa do Direito moderno, e é ele que instaura a personalidade como atributo 

desse ente. Somente que, como é sabido, no Direito Romano a personalidade 

não era aplicável a toda pessoa, nem mesmo era todo ser humano que possuía 

esse status. Apenas os cidadãos romanos eram pessoas e assim possuíam 

personalidade.  

De acordo com Pereira, ao tempo ainda do domínio romano a filosofia estóica 

vem, tal como nos diz Mauss, dar o aspecto moral da noção de pessoa. O 

pensamento estóico apareceu na Grécia antiga no período da subjugação dos 

gregos pelos romanos e defendia que todos os seres humanos seriam livres e 

iguais, pois neles se manifestaria uma idêntica capacidade de pensar, que 

seria a lógica, ou o uso da razão. Desta identidade derivada do uso da razão 

concluíram os estóicos que todos os seres humanos pertenceriam a uma 

mesma comunidade fraternal, e seria esta uma lei natural superior às leis 

artificiais do homem. Para os estóicos, a única forma legítima de desigualdade 

entre os homens seria de natureza moral, havendo homens mais sábios ou 

virtuosos que outros. Segundo a autora, a inserção do aspecto moral pelos 

estóicos na noção de pessoa significaria a atribuição a esta da uma idéia 

primordial de dignidade humana.  

A construção da atual concepção do pensamento ocidental sobre a dignidade 

da pessoa humana teve seu início na filosofia grega. Os gregos da antiguidade 



acreditavam que os homens se distinguiam dos demais animais pelo uso da 

razão, ou seja, pela capacidade de compreender o mundo e de utilizar o 

pensamento. E seria justamente na razão onde residiria, para os gregos, a 

dignidade humana. 

Mauss atribui aos estóicos a inclusão da consciência no desenvolvimento da 

pessoa humana, que, como vimos viria da diferenciação da pessoa em duas 

naturezas, uma social, e a outra daquilo que ela realmente seria, o seu caráter. 

Ser consciente seria estar ciente de possuir o seu caráter, o seu verdadeiro eu, 

diferente da investidura social. Saber dessa diferença seria aquilo que, tanto 

para Mauss quanto para Pereira, determinaria o caráter moral tanto da pessoa 

quanto do Direito. 

Seguindo os passos indicados por Pereira, com o Cristianismo a personalidade 

passaria a ser dotada de valor subjetivo. Isto é, o ser humano deixa de ser 

objeto e passa a ser sujeito na filosofia. Isto porque seria  

“através das idéias de amor fraterno e igualdade perante 

Deus, que o homem, até então dotado de uma filosofia 

pré-socrática (“ conhece-te a ti mesmo”), passa a ser 

inserido no campo da subjetividade”  (PEREIRA, 2005, p. 

03.). 

Isto é o que Mauss indica como a base metafísica atribuída a pessoa. Seria a 

passagem de um ser investido de um estado, tal qual o é a pessoa jurídica/ 

pública do Direito Romano, ou o ser investido de um estado, mas consciente de 

seu caráter, para um ser em si. Com o advento da doutrina cristã, passou-se a 

difundir a idéia de que o ser humano teria sido concebido à imagem e 

semelhança de Deus. Neste aspecto, todos os seres humanos seriam iguais, 

portadores de um valor próprio que lhes seria intrínseco.  

A concepção cristã, segundo Pereira (PEREIRA, 2005, P.03), mudaria o foco 

da filosofia, deslocando-o da sociedade como um todo para o ser humano 

enquanto indivíduo. A visão da dignidade perderia assim a sua dimensão 

coletiva, deixando de ser uma distinção para adquirir uma dimensão 

singularizada, pois, como nos diz Pereira, “com o Cristianismo, o homem 



adquire o máximo valor possível, se situando acima de qualquer vontade 

humana.” (ibidem, p. 04).  

Portanto, com o Cristianismo temos a personalidade moral, baseada na relação 

do homem com Deus. O ser humano estaria sempre numa relação com Deus e 

mesmo possuindo o livre arbítrio exerceria sua liberdade a partir dessa relação, 

ou seja, sempre em respeito ao Ser Divino, procurando não ir contra Sua 

vontade, uma vez o objetivo da existência humana seria alcançar a salvação. 

A mudança seguinte se daria com o Renascimento. Segundo a autora o 

principal movimento desse período seria a separação entre o mundo social e 

Deus, a exemplo das doutrinas contratualistas que, como destaca a autora, 

“tiveram como principal característica o banimento da origem do Estado por 

Deus” (ibidem, p. 05). 

Seria então com o advento da Modernidade, com a Filosofia Iluminista, que a 

racionalidade e a autoconsciência passariam a ser as principais características 

da noção de pessoa, e que o homem passaria a ser o referencial do mundo e o 

principio orientador de sua própria conduta.  

Ou como diz a autora, 

“É com essa nova concepção, do Iluminismo e do 

Liberalismo dos séculos XVIII e XIX, que o saber 

desvincula-se de Deus e centraliza-se no homem (em sua 

racionalidade). Sendo assim, a pessoa humana, como ser 

intelectual capaz de duvidar e elaborar idéias passa a ser 

o centro de todo o saber e também a sua fonte, ou seja, 

considerando o homem dotado de razão e de dignidade, 

ele se autodetermina. Essa autodeterminação passou a 

ser o absoluto poder de sua vontade individual, ou de 

deliberação sobre os destinos da própria existência.” 

(ibidem, p. 06). 

Portanto, a pessoa concebida pelo direito como seu princípio e seu fim assume 

sua forma, tal qual compreendida hoje, na Modernidade. Isto porque, como já 



foi dito, seria com a autoconsciência que se desenvolveria a individualidade 

concebida como o espaço de liberdade da pessoa, a esfera unicamente sua de 

ação. E a racionalidade seria o principio orientador da sua relação com o 

mundo.  

A noção de dignidade humana, embora estivesse presente na filosofia do 

Direito desde sua origem, passa a ser postulado do ordenamento jurídico de 

muitos países, e também de documentos internacionais após a Segunda 

Guerra Mundial. 

Nos dias de hoje percebe-se que as discussões acerca da noção de pessoa no 

Direito (tanto no Brasil, quanto em muitos outros paises), vêm sendo 

fomentadas pelos avanços científicos na área da biomedicina, em especial no 

que concerne as pesquisas com embriões, tanto para reprodução assistida, 

quanto para a produção de células tronco. 

Os avanços referidos resultaram em descobertas sobre o inicio da fase 

embrionária do desenvolvimento animal. O que levou, por conseqüência, a 

discussões a respeito do começo da vida e também ao surgimento de um novo 

ente, o embrião extra-corpóreo. O que vem suscitando discussões sobre como 

esse no ente deveria ser tratado, ou seja, como classifica-lo. Qual o lugar que o 

embrião extra-corpóreo ocuparia no Direito, na família (nos casos de 

reprodução assistida), na ciência e por fim, na sociedade? 

Ou como bem coloca Tânia Salém (Salém, 1997). 

“Pode-se mesmo dizer que a estipulação desses marcos 

foi instigada pela existência desse novo ente. Ou seja, é 

precisamente a eventualidade de que ele (o embrião) não 

venha a ser transferido para um corpo feminino em virtude 

de uma decisão humana, e ainda, sua afirmação como 

objeto de pesquisa, que incitam a determinar o estatuto 

do embrião antes de sua implantação no útero.” (SALEM, 

1997, p.07).  



Meu objetivo é analisar a relação entre a noção de pessoa do Direito brasileiro 

e a criminalização do aborto. Portanto, embora me utilize da discussão acerca 

do embrião extracorpóreo43, é no embrião in útero que focalizo meu estudo, e é 

para o estatuto de pessoa estendido a este que olho. Ou melhor, partindo da 

noção de pessoa do Direito brasileiro entender como o embrião in útero 

assume o mesmo estatuto. Para tanto, pretendo agora recorrer aos discursos 

dos grupos pró-vida e pró-aborto.  

O que pretendo demonstrar é que mesmo reconhecendo que o nascituro não é 

uma pessoa, pois o Direito brasileiro somente reconhece enquanto tal aqueles 

nascidos com vida, a criminalização do aborto está explicada e até mesmo 

justificada, na noção de pessoa que o Direito brasileiro possui.  

O principal argumento mobilizado pelos defensores da descriminalização do 

aborto seria o da autonomia de escolha da mulher tanto sobre o momento certo 

de uma gestação quanto sobre seu corpo44. Como vimos baseado no artigo 

décimo terceiro do CCB, a pessoa no Brasil não possui o direito de dispor 

livremente sobre o próprio corpo. Isto porque a pessoa, entendida como a 

união indissolúvel da personalidade enquanto atributo metafísico intrínseco 

com um corpo físico, por princípio, não pode, de maneira alguma, atentar 

contra o direito à vida. E a integridade física, entendida da maneira mais ampla 

possível, é indissociável da proteção a tal direito, exceto nas situações 

dispostas em lei.  

A maneira como os grupos pró-aborto colocam a idéia de autonomia do corpo é 

fundada na idéia de indivíduo da concepção liberal, ou seja, do indivíduo 

totalmente livre de qualquer constrangimento à sua vontade pessoal. Aquilo 

que o Direito brasileiro entende por pessoa é, por definição, um ser relacional e 

coletivo, ele somente existiria em relação com as demais pessoas e com a 

coletividade, entendida como mais do que a simples soma das pessoas. Dessa 

forma, a pessoa não possuiria a liberdade acima descrita, pois os seus atos 

estariam sempre remetidos à coletividade. Enquanto o indivíduo do liberalismo 

                                                 
43 Por embrião extracorpóreo entende-se aquele fertilizado em laboratório.  
44 Faço esta afirmação baseando-me em vários sítios de grupos pró-aborto, além de 
publicações impressas de grupos, tais como Católicas Pelo Direito de Decidir e Marcha Mundial 
das Mulheres. 



está em disputa constante com a coletividade em que se insere, a pessoa 

existe consoante a esta. Embora a autoconsciência garanta a pessoa a sua 

esfera de individualidade e, portanto, de liberdade individual, tal liberdade não 

pode, por principio, ser dissonante da coletividade, ou a aquilo que esta teria 

determinado como a sua vontade geral. Da mesma forma que uma lei 

ordinária, isto é, presente em algum dos Códigos brasileiros, não pode 

contradizer uma lei constitucional. E o Direito brasileiro entende que a 

Constituição Federal é a manifestação da vontade geral da sociedade 

brasileira, é o seu imperativo categórico, e a CF determina que a vida seria o 

direito mais precioso a ser tutelado pelo Direito. Portanto, não existiria a 

liberdade sobre o próprio corpo uma vez que isto significaria ir contra o 

principal valor da sociedade brasileira , que seria a vida. 

De maneira que, para o Direito brasileiro, a proteção do direito à vida seria 

resultado da vontade geral, e as pessoas viventes na sociedade brasileira 

teriam essa vontade como um principio maior, ao qual nenhuma liberdade 

individual poderia se opor ou contradizer. Assim, a liberdade exigida para tal 

autonomia sobre o corpo não existiria no Direito brasileiro por este se pautar 

numa determinada noção de pessoa. Ou seja, olhando à luz da noção de 

pessoa extraída do Direito no Brasil, a argumentação da autonomia do corpo 

está em desacordo com a própria filosofia que orientaria o pensamento desse. 

Outra argumentação presente no discurso dos grupos pró descriminalização do 

aborto voluntario é aquela derivada da produção de conhecimento das ciências 

biomédicas a respeito dos possíveis marcadores do começo da vida no 

indivíduo. Os grupos pró-vida também se utilizam dessa argumentação 

somente que, como veremos, de outra maneira. Como vimos, existem várias 

correntes nas ciências biomédicas a respeito do início da vida. O que a 

argumentação pró-aborto tenta fazer é que critérios biológicos prevaleçam 

sobre critérios morais, pois, retirando a moralidade do embrião, estaria também 

retirando o seu estatuto de pessoa. E uma vez retirado o estatuto de pessoa do 

embrião, a discussão se afastaria de uma discussão moral e, portanto, 

passional, para se tornar uma discussão científica e racional, o que, do ponto 

de vista dos grupos pró-aborto, tornaria a discussão sobre a descriminalização 



do aborto voluntário mais verdadeira e justa. Isto é, os grupos pró-aborto, 

colocariam em seu discurso que a utilização de critérios outros que não o 

científico45, levaria a uma visão falseada da realidade.  

No entanto, essa argumentação acaba por não refletir os resultados esperados 

na disputa pela descriminalização do aborto voluntário, pelo fato de as ciências 

biomédicas não serem capazes de dar respostas definitivas a respeito do início 

da vida. Ou seja, o conhecimento das ciências biomédicas não conseguiu se 

sobrepor à idéia predominantemente aceita a respeito do início da vida dar-se 

na concepção. A falta de uma certeza definitiva a respeito de um marco inicial 

para a presença de vida em um individuo, seja qual for esse marco, resulta na 

não possibilidade de uma redefinição mesma deste.  

Logo, quando o Direito estende a proteção da personalidade e com ela o direito 

à vida ao nascituro, tal como proposta no artigo segundo do CCB, o faz até o 

momento da concepção, sem que isso seja uma tomada de posição baseada 

em pressupostos não racionais. O Direito brasileiro estaria fundamentando sua 

posição na resposta mais segura dentre todas as possíveis, que as ciências 

biomédicas conseguiram dar, pelo menos até agora, a de que a vida se inicia 

na concepção. Esta seria a única possibilidade de um posicionamento do 

Direito brasileiro sem que, com isso estivesse tomando partido de qualquer um 

dos lados da disputa sobre a descriminalização do aborto. A indefinição mesma 

das ciências biomédicas leva a opção da concepção como marco inicial da vida 

a ser a opção mais segura e neutra a se tomar e é isso que o Direito brasileiro 

faz. 

O que os grupos pró descriminalização do aborto voluntário tentam fazer 

através da mobilização da argumentação baseada no conhecimento produzido 

pelas ciências biomédicas é, em primeiro lugar, determinar os marcos 

biológicos do desenvolvimento do nascituro como os únicos passiveis de 

legitimidade, pois eles seriam dados, isto é, independentemente de qualquer 

                                                 
45 Aqui generalizo a idéia de conhecimento cientifico porque, embora haja o predomínio das 
ciências biomédicas no discurso, muitas vezes idéias vindas de outras áreas das ciências, 
inclusive das Ciências Sociais aparecem. 



interpretação ou representação o desenvolvimento do nascituro dá-se daquela 

forma. 

E em segundo lugar, partindo da objetividade do conhecimento científico, 

ficaria muito difícil colocar o nascituro moralmente como pessoa, pois não 

existiria nada (pelo menos até o presente momento) que fosse capaz de 

associar a biologia do ser a seu aspecto metafísico. Isto é, legitimando os 

marcos do desenvolvimento biológico do nascituro se estaria separando-o 

novamente em duas naturezas, a biológica e a social/moral, uma anterior a 

outra temporalmente. Quer dizer, a segunda natureza, a social/moral, 

começaria apenas após o nascimento com vida, antes disso, no período 

gestacional, o que existiria seria um ser exclusivamente biológico, portanto fora 

da esfera da moral.  E sendo a noção de pessoa da esfera da segunda 

natureza e a essa que o Direito poderia se referir, antes do nascimento, não 

poderia vir a ser um crime interromper a vida. 

A razão pela qual essa argumentação dos grupos pró-aborto não reflete em 

mudanças no campo do Direito brasileiro nos remete mais uma vez aos autores 

com os quais trabalhamos.  

Kant ao realizar a separação da razão em duas esferas (a pura teórica e a pura 

prática), está também dividindo todo o mundo da mesma forma e atribuindo a 

cada um uma maneira específica de valoração. Ao mundo natural, domínio da 

razão teórica caberia o julgamento cientifico, e ao mundo social, domínio da 

razão prática, caberia o julgamento moral. O Direito pertenceria, por definição, 

ao segundo mundo. 

O nascituro quando vem ao mundo, o faz no mundo social. Isto porque ele, o 

nascituro, não vem desvinculado de relações sociais. Em um plano está 

inserido nas relações do âmbito familiar, e em outro plano está inserido no 

âmbito das relações sociais mais amplas no sentido de ser a expectativa de um 

novo membro da coletividade. Ou seja, o nascituro representa a expectativa de 

perpetuação do sistema social. É dessa maneira que ele se incere na 

coletividade. E é assim também que podemos entender a extensão de proteção 

do direito a vida do nascituro. Porque o nascituro representa a idéia, em 



potencia, do individuo racional, consciente, que utiliza a sua racionalidade de 

maneira autônoma e exerce a sua liberdade de maneira consoante coma 

coletividade, isto é, aquele individuo que entende a sua importância no sistema 

social no qual se incere, e opta de maneira autônoma em realizar o papel que 

lhe cabe e tal sistema. Ou seja, o nascituro por representar tal idéia, representa 

a expectativa de uma nova pessoa, a potencia disso tudo. E o seu nascimento 

é somente a realização dessa potencia em ato. Em especial no que se refere 

ao Direito, uma vez que como já foi visto, a personalidade inicia-se no 

nascimento com vida.  

Portanto, à luz da lógica filosófica do Direito brasileiro, o nascituro não poderia 

ser considerado um ente estritamente biológico. Não haveria como esvaziá-lo 

de seu conteúdo moral, por, primeiro, estar inserido em relações sociais, e, 

segundo, por representar a expectativa, a potencia de um novo ser.  

Como já foi dito, a importância dada a proteção do direito a vida não é em 

razão de um instinto de preservação, ou pelo valor de cada individuo em si, 

mas sim pelo que cada um representa no sistema social, pelo papel que 

representará na perpetuação deste. Dessa forma, dizer que o nascituro 

representa a expectativa de um novo ser, significa que a importância de 

salvaguardar o seu direito a vida vai além do individuo nascituro em si, a 

expectativa de direito do nascituro salvaguarda, em última instancia, a 

sobrevivência do sistema social. 

Assim, é difícil retirar do nascituro o estado do qual está investido, a sua 

moralidade, a saber, representar de forma mais abstrata a expectativa da 

coletividade por mais um individuo dotado de todos aqueles valores e que irá 

perpetuá-la. Portanto, o nascituro possui existência assegurada, uma vez que 

ocupa um lugar, exerce uma função e realiza um papel na coletividade. 

Já o embrião extracorpóreo não possuiria tal característica. Por não possuir 

essa relação social originária, que seria a de estar no útero da mulher, o 

embrião extracorpóreo estaria no domínio do mundo do julgamento cientifico. 

Pelo menos até o momento de implantação no útero. Por isso ser permitida a 

sua manipulação, por não se encontrar inserido nessa primeira relação social, 



como o embrião in útero está. O embrião extracorpóreo poderia ser 

considerado esvaziado do mesmo conteúdo moral46 que possui o embrião 

corpóreo.  

Isso fica claro no estudo de Naara Luna a respeito da diferença de 

representação entre o embrião intra e extra corpóreo (Luna 2007). A autora nos 

mostra que mesmo no discurso dos cientistas da biomedicina haveria essa 

diferenciação de tratamento entre embrião extracorpóreo e o in útero. Os 

biomédicos, segundo a autora, diferenciariam bem o que seria uma vida do que 

seria algo vivo. E a condição de estar no útero garantiria ao embrião estar mais 

próximo da vida do que para aquele crio-preservado numa pipeta de 

laboratório. Portanto, até mesmo nas representações dos profissionais da 

biomedicina, o fato de estar dentro de um útero garantiria ao embrião um 

estatuto diferenciado do dado ao extracorpóreo. 

Como aponta Tânia Salém (Salém 1997), o embrião extra corpóreo é uma 

novidade, e sendo assim, ele ainda não está conceitualizado. Ainda se há 

muito o que discutir a respeito de qual o lugar que esse novo ser ocupa no 

cenário em que se incere. 

Logo, se há alguma incoerência no Direito brasileiro resultante do tratamento 

diferenciado dado ao embrião extracorpóreo (quando se permite sua utilização 

em pesquisas cientificas) e o in útero (quando se criminaliza o aborto), isso é 

amenizado pela filosofia por de trás da noção de pessoa do Direito brasileiro tal 

como venho demonstrando.  

A explicação para a extensão dos direitos da personalidade ao nascituro desde 

a sua concepção vem em duas partes. A primeira é por o nascituro ser um ser 

moral, pelas razões acima discutidas. A segunda, quando da sua extensão até 

o momento da concepção é pelo fato das ciências biomédicas não darem uma 

resposta tão segura, outra que a concepção, para o marco inicial do começo da 

vida em um individuo. 

                                                 
46 Embora o parágrafo quinto da Lei de Biossegurança, preveja a autorização dos pais 
biológicos para a manipulação cientifica dos embriões. 



São denominados pró-vida os movimentos que se declaram em defesa da 

dignidade da vida humana conhecidos principalmente por sua oposição à 

prática do aborto voluntário. Os grupos pró-vida por sua vez, se colocam 

enquanto defensores da vida desde sua concepção até o momento da morte 

natural, sem exceções, como os defensores dos valores morais e éticos da 

família, portanto, da sociedade, relacionados direta ou indiretamente com o 

argumento acima. 

Os grupos pró-vida alegam fundamentar sua argumentação nas idéias das 

ciências biomédicas tal qual o fazem os grupos pró-aborto. E recusam 

veementemente que a sua argumentação seja originada num discurso 

religioso/filosófico. Como coloca Alice Teixeira Ferreira47 em artigo presente no 

site biodireito-medicina.com. br (TEIXEIRA, 2005),  

 

Em 1839, Schleiden e Schwan, ao formularem a Teoria 

Celular, foram responsáveis por grandes avanços da 

Embriologia. Conforme tal conceito, o corpo é composto 

por células, o que leva à compreensão de que o embrião 

se forma a partir de uma ÚNICA célula, o zigoto, que por 

muitas divisões celulares forma os tecidos e órgãos de 

todo ser vivo em particular o humano.  

Com base nestas evidências experimentais, o Papa Pio IX 

aceitou a concepção como a origem do ser humano, em 

1869. Não se trata, portanto, de um dogma religioso, mas 

da aceitação de um fato cientificamente comprovado. 

 

E assim, os grupos pró-vida colocam como sendo por causa de tal definição 

científica acima mencionada, a razão pela qual optam pela teoria 

concepcionista. Ainda segundo o discurso desses grupos, a sua opção seria 

colocada como filosófico/religiosa pelos grupos pró-aborto para assim 

                                                 
47 Médica formada em 1967 na Escola Paulista de Medicina, Livre Docente de Biofísica e 
coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Bioética da UNIFESP.  



desmerecê-lo. Sendo que em verdade seria tão cientifico quanto o de seus 

antagonistas. E colocando como sendo uma verdade inquestionável48 o inicio 

da vida humana dar-se no momento da concepção e que a vida que se deve 

proteger desde seu inicio é a do ser humano, para os grupos pró-vida o aborto 

seria um assassinato, um homicídio, como outro qualquer.  

Isto porque a partir do momento da concepção estaríamos diante de uma 

pessoa. Para os grupos pró-vida então, não seria necessário nenhum outro 

acontecimento para se poder afirmar estar diante de uma pessoa. Os demais 

estágios da evolução biológica do nascituro que as ciências biomédicas 

permitiram conhecer, seriam apenas estágios, fases do desenvolvimento 

biológico pelo qual todo ser humano passaria. A vida estaria instaurada nesse 

com a concepção. Mantendo ainda a sua argumentação como científica, para 

os grupos pró-vida seria no momento da concepção que criar-se-ia um ser 

único, isto é,  no sentido de ser o resultado singular da combinação de dois 

códigos genéticos. Logo, os grupos pró-vida colocam como sendo no momento 

da concepção que seriam dadas tanto a individualização do ser quanto o seu 

pertencimento a coletividade, ambos baseados nas características genéticas 

do ser. Pois, uma vez que cada ser humano, ao mesmo tempo que seria único 

e singular, geneticamente, seria também o herdeiro e portador de todo código 

genético da humanidade.  

De maneira que, em contra partida as argumentações dos grupos pró-aborto, 

os grupos pró-vida hiper-valorizam os aspectos morais do nascituro, e o fariam 

a partir de suas características biogenéticas, ou seja, ao contrário dos grupos 

pró-aborto, os pró-vida utilizam-se dos conhecimentos das ciências biomédicas 

para encher o nascituro de moralidade, e o fazem desde a concepção. Por isso 

para esses grupos não importar a origem do nascituro ser um embrião 

extracorpóreo ou não. Para eles, estes mereceriam o mesmo tratamento dito 

digno que os in útero, pois seria uma qualidade estritamente biológica do ser, a 

saber, seu código genético aquilo que, no discurso dos grupos pró-vida, lhe 

garantiria as relações sociais, o colocaria em vínculo com a coletividade, 

compreendida aqui como sendo toda a humanidade. Para os pró-vida não 

                                                 
48 Tanto filosófico religiosa, quanto cientifica. 



haveria separação em dois mundos com valorizações diferentes. A própria 

biologia do ente, por ser humana e nenhuma outra, já lhe conferiria um 

moralidade intrínseca.  

E é, justamente através dessa recorrência ao argumento das ciências 

biomédicas, um argumento até mesmo exageradamente biologizante do ser 

humano e da vida, que podemos perceber ser a argumentação dos grupos pró-

vida, em verdade, de cunho filosófico/religioso, não obstante todo esforço que 

realizem para provar o contrário.  

Algo que quero destacar é que, embora reconheça ser de fato uma 

argumentação filosófico/religiosa a dos grupos pró-vida, não o faço com o 

intuito de desmerecê-lo ou diminuí-lo. Nem tão pouco considero ser essa 

argumentação menos racional, pelo contrário, a meu ver a utilização da 

genética para imbutir moralidade ao nascituro desde sua concepção é uma 

estratégia altamente racional. Cabe desfazer o preconceito que relaciona 

qualquer argumentação fundamentada num conhecimento outro que o 

cientifico a irracionalidade. Os motivos desse preconceito, assim como as suas 

conseqüências, para além da que pode ser intuída a partir do estudo que 

realizo aqui é um tema por demais extenso e que não cabe ser trabalhado aqui. 

A importância de trazer a tona o “espírito” filosófico/religioso da argumentação 

pró-vida se explica por ser nesse aspecto que a lógica argumentativa desses 

grupos se aproxima do pensamento filosófico do Direito no Brasil. Essa 

proximidade se dá exatamente pelo imbutimento de moralidade ao nascituro. 

No caso do Direito brasileiro vimos que o faz por ver o nascituro como um ente 

relacional tal como o é a pessoa, primeiro por estar em relação direta com os 

seus progenitores, em especial com a mãe; em segundo lugar, porque o 

nascituro possui o seu lugar e o seu papel no sistema social, a saber o de ser a 

expectativa de um novo ser, e é assim que o nascituro é posto em relação com 

toda a coletividade. Embora não seja uma pessoa, pois esta existiria somente a 

partir do nascimento com vida para o ordenamento jurídico brasileiro, o 

nascituro é um ser dotado de moralidade e por isso tem de ter seu direito à vida 

preservado, desde o momento da concepção devido a já referida indefinição de 

resposta vinda das ciências biomédicas. 



No caso dos grupos pró-vida a moralidade viria da genética do ente, por ser 

esta aquilo que o singularizaria e o incluiria na relação com toda a humanidade. 

E a concepção é estabelecida como o marco inquestionável da existência 

humana por uma estratégia político/argumentativa que acaba por 

desconsiderar a discussão do mundo das Ciências a respeito do inicio da vida. 

Ao invés de encarar tal discussão como um processo em aberto, por motivos 

óbvios, os grupos pró-vida utilizam a falta de resposta definitiva sobre o inicio 

da vida para desmerecer tal discussão. E ainda utiliza-se da primazia 

cronológica da descoberta científica da concepção como um possível marco de 

inicio da vida no individuo, para estabelece-la como a única  verdadeira. 

Assim percebemos que a proximidade filosófica a que me referi entre o Direito 

brasileiro e os grupos pró-vida está em encarar o nascituro como um ente 

portador de moralidade. O primeiro o faz por partir do pressuposto de que todo 

ser que se insere em relações sociais torna-se portador de moralidade. E o 

segundo pelo esforço em transformar características estritamente biológicas do 

ser naquelas que garantiriam moralidade intrínseca ao ser humano. Portanto, o 

pensamento filosófico do Direito brasileiro é positivo em relação a extensão 

máxima da moralidade ao ser humano, ou seja, faze-lo até o momento de sua 

concepção. Logo a argumentação pró-vida acaba por ter consonância com o 

mesmo.  

O que venho tentando demonstrar é que apesar das críticas feitas ao Direito 

brasileiro pelo fato de este ter optado por, no caso dos nascituros “naturais”, ou 

não feitos em laboratório, estender a tutela de direitos até o momento de sua 

concepção, o Direito brasileiro não o faz por ter incorporado em seu campo a 

argumentação filosófico/religiosa dos grupos pró-vida49. Não é meu objetivo 

reificar o posicionamento do Direito brasileiro e nem mesmo apóia-lo, mesmo 

porque vai contra a minha posição pessoal a respeito da descriminalização do 

aborto voluntário, somente quero mostrar que toda a discussão em torno da 

criminalização do aborto voluntário se dá através da escolha por 

                                                 
49 Não considero que isso simplesmente não ocorra, ou então que não haja influencia do 
pensamento religioso na formação do Direito no Brasil, inclusive na CF de 1988. Somente que 
não é apenas isso que explica o posicionamento do Direito em relação ao aborto voluntário, 
nem mesmo é o fator mais importante. 



representações. A decisão, pela manutenção do aborto voluntário como um 

crime contra a vida, é uma questão de escolha por qual representação de vida, 

morte, direito, nascituro a sociedade brasileira deva optar. 

A opção do Direito no Brasil é o resultado da soma da não possibilidade (pelo 

menos até agora) da redefinição do marco inicial da vida pelas ciências 

biomédicas, somada as categorias filosóficas que possui, em especial a noção 

de pessoa que possui. A opção do Direito brasileiro em primeiro estender o 

estatuto de pessoa ao nascituro através da expectativa de personalidade deste, 

e em seguida de fazê-lo desde a concepção, seria a acomodação das novas 

informações advindas de outro campo, no caso o das ciências biomédicas, em 

relação as sua própria filosofia. 

Portanto, não se trata de uma tomada de posição do Direito na disputa entre os 

grupos pró-vida e os grupos pró-descriminalização do aborto voluntário. 

Nenhum deles estaria de fato ganhando a luta50 com a tomada de posição do 

Direito brasileiro, pois este o teria feito a partir de suas próprias categorias. 

Também não estou negando que a disputa social dos dois grupos 

mencionados não influencie em nada o campo de Direito no Brasil, é evidente 

que o faz. E é evidente também que muito do dispêndio de forças de ambos os 

grupos está voltado diretamente ao campo do Direito, pois a vitória maior seria 

fazer prevalecer a sua vontade nesse campo. Esse seria o objetivo mesmo da 

luta, mudar ou não o ordenamento a respeito do aborto voluntário, isto é, 

manter a sua criminalização ou retirá-la. Somente que tal disputa não foi o foco 

do meu estudo. 

Ao que tudo indica, para ambos os movimentos sociais que compõem a disputa 

em torno da descriminalização do aborto voluntário, a luta não parece estar 

perto de um fim. É nesse sentido que o posicionamento do Direito brasileiro 

não significa a vitória de nenhum dos dois lados. É sim uma batalha a menos 

pra os grupos pró-vida que, pelo menos por enquanto, encontram seus 

interesses totalmente protegidos pelo Direito no Brasil. O ponto é que, isso é 

                                                 
50 Embora até agora, de fato, os grupos a favor da manutenção da criminalização do aborto 
voluntário venham tendo a sua demanda atendida pelo Direito. 



mais uma coincidência momentânea (com todas as possíveis ressalvas) do que 

uma vitória da argumentação pró-vida. 

Quanto à argumentação dos grupos pró-descriminalização do aborto voluntário, 

ela é falha por seus dois principais argumentos irem totalmente de encontro às 

representações filosóficas do Direito brasileiro tal como vimos. Os grupos pró-

descriminalização do aborto voluntário ao longo do tempo vêm alegando como 

razão para a descriminalização do aborto no Brasil a autonomia do corpo e da 

vontade da mulher, que são argumentos fundados em um conceito de 

liberdade individual que não é aquele que o Direito brasileiro tem por 

pressuposto. O outro fundamento seria o esvaziamento do nascituro de 

qualquer moralidade e, como vimos no Direito Brasileiro, este estaria inserido 

no mundo social, portanto não seria possível pensa-lo como desprovido de 

moralidade. De forma que, prestar atenção em como as categorias se articulam 

dentro do Direito brasileiro, pode levar a construção de uma argumentação 

mais eficiente para a conquista da descriminalização do aborto voluntário. 


