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Intro du ção

A soma de vá ri os fa to res como a dis cus são

da le ga li da de so bre o uso de cé lu las-tron co ori un -

das de em briões em pes qui sas bra si le i ras pelo Su -

pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), a dis cus são da le -

ga li za ção e da des cri mi na li za ção do abor to pelo

Con gres so Na ci o nal, a le ga li da de de um ple bis ci to 

na ci o nal so bre o abor to e o tema da Cam pa nha

da Fra ter ni da de de 2008 so bre Fra ter ni da de e de -

fe sa da vida le va ram a di re ção do Insti tu to Hu ma -

ni tas Uni si nos – IHU a ela bo rar os Ca der nos IHU

em for ma ção nº 25 sob o tí tu lo Abor to. Suas in ter -

fa ces his tó ri cas, so ci o ló gi cas, ju rí di cas, éti cas e as

con se qüên ci as fí si cas e psi co ló gi cas para a mu lher.

Com a re fle xão de es pe ci a lis tas de di fe ren tes

áre as de co nhe ci men to, o IHU co lo ca em dis cus -

são a in ter rup ção vo lun tá ria da gra vi dez e suas in -

ter fa ces, como tam bém a dis cus são so bre a ori -

gem da vida hu ma na na con ce pção e na ges ta ção.

Se gun do o re la tó rio/2007 da Fe de ra ção

Inter na ci o nal de Pla ne ja men to Fa mi li ar (IPPH, na

si gla em in glês), 211 mi lhões de mu lhe res en gra vi -

dam por ano no Pla ne ta, das qua is 87 mi lhões de

for ma in vo lun tá ria. A Amé ri ca La ti na con cen tra

17% dos ca sos de abor to em todo o mun do, atrás

ape nas da Áfri ca, que res pon de por 58%. Os

abor tos clan des ti nos são a quar ta ca u sa de mor te

ma ter na no Bra sil, re ve la o re la tó rio.

Segun do Car mem Bar ro so, di re to ra do IPPF, 

46 mi lhões de abor tos in ten ci o na is são re a li za -

dos mun di al men te a cada ano, dos qua is 78%

em pa í ses em de sen vol vi men to e 22% em pa í ses 

de sen vol vi dos. Ou tros 31 mi lhões de ges ta ções

são in ter rom pi das es pon ta ne a men te ou re sul -

tam em fe tos na ti mor tos. Ou seja, 77 mi lhões de

be bês de i xam de nas cer por ca u sas na tu ra is ou

in du zi das.

O relató rio es ti ma que ocor ram 1 mi lhão de

abor tos por ano no Bra sil – in clu í dos os es pon tâ ne os 

e as in ter rup ções ile ga is da gra vi dez. A cada 100 mil

cri an ças nas ci das vi vas, cer ca de cin co mu lhe res

mor rem de vi do a pro ce di men tos in se gu ros.

Se gun do a mé di ca Ma ria José Ara ú jo, par ti -

ci pan te da co mis são de es pe ci a lis tas que apre sen -

tou o re la tó rio/2007 da IPPF, to dos os anos, cer ca

de 230 mil mu lhe res bus cam aten di men to do

SUS, de vi do a com pli ca ções, como he mor ra gi as e

per fu ra ção do úte ro ou da pa re de va gi nal. Mu lhe -

res ne gras, in dí ge nas e po bres re cor rem ao abor to

em ní ve is des pro por ci o na is. O nú me ro de pro ce -

di men tos in se gu ros em ado les cen tes e mu lhe res

mu i to jo vens tam bém está cres cen do. Qu a se 3 mil 

me ni nas, de 10 a 14 anos, fo ram hos pi ta li za das

com com pli ca ções pós-abor to em 2005, se gun do

o es tu do. Entre as mu lhe res de 15 a 19 anos, mais

de 46 mil pre ci sa ram de aten di men to, afir ma Ma -

ria José.

Todo esse qua dro alar man te nos leva a um

ou tro ques ti o na men to de ca rá ter ci en tí fi co e éti -

co mu i to sé rio: “Quan do co me ça a vida?”. Na

fe cun da ção, quan do o es per ma to zói de se une

ao óvu lo ain da na tuba ute ri na? Ou cin co dias

de po is, quan do o em brião se em bre nha na pa -

re de do úte ro, dan do iní cio à gra vi dez de fato?

Po de ria ser na quar ta se ma na, quan do o sis te -

ma ner vo so co me ça a es ta be le cer suas ra í zes e o 

co ra ção pri mi ti vo dá suas pri me i ras ba tu ca das?

Ou ain da, quem sabe, nove me ses mais tar de,

quan do o bebê res pi ra pela pri me i ra vez fora da

bar ri ga da mãe?

Essa é a per gun ta que está na base de toda a 

polê mi ca em tor no das cé lu las-tron co em bri o -

ná ri as, e é so bre ela que se sus ten ta a ação de in -

cons ti tu ci o na li da de mo vi da no Su pre mo Tri bu -

nal Fe de ral (STF) con tra as pes qui sas com em -

briões hu ma nos. Da sua res pos ta, de pen dem

não só o fu tu ro da ciên cia com cé lu las em bri o ná -
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ri as, mas ques tões re la ci o na das ao abor to, à re -

gu la men ta ção das prá ti cas de re pro du ção as sis ti -

da, e até mes mo os cri té ri os le ga is para a do a ção

de ór gãos.

A res pos ta se ria até sim ples, se a per gun ta

não es ti ves se er ra da, diz o es pe ci a lis ta Ge or ge

Da ley, pes qui sa dor de cé lu las-tron co em bri o ná -

ri as e he ma to poé ti cas do Chil dren’s Hos pi tal de

Bos ton e mem bro do Insti tu to de Cé lu las-Tron co

de Har vard. Para Da ley, “A per gun ta que pre ci sa 

ser fe i ta não é ‘Qu an do co me ça a vida?’, mas

‘Qu an do co me ça o in di ví duo ou quan do co me ça 

o ser hu ma no?’”. Em ou tras pa la vras: a par tir de

que mo men to o em brião de i xa der ser um aglo -

me ra do de cé lu las para se tor nar um ser hu ma no

dis tin to, com di re i to à vida, nome, iden ti da de e

pas sa por te?

A ma i o ria dos ci en tis tas, in de pen den te men te 

de suas opi niões pes so a is, re co nhe ce que não há

uma res pos ta ob je ti va para a per gun ta “Qu an do

co me ça o ser hu ma no?”. “A res pos ta mais ade -

qua da é ‘não sei’”, diz o es pe ci a lis ta em bi oé ti ca e

pro fes sor apo sen ta do da Fa cul da de de Me di ci na

da Uni ver si da de de São Pa u lo (USP) Mar co Se gre. 

“A vida exis te na cé lu la, no em brião, no ser nas ci -

do. A ciên cia des cre ve, a ciên cia é ob je ti va. O res -

to é cul tu ra, é cren ça, é tudo que você qui ser”,

con clui o pro fes sor.

O en ten di men to de que a vida co me ça quan -

do ain da não há ati vi da de ce re bral leva al guns ju -

ris tas, como o pre si den te da Ordem dos Advo ga -

dos do Bra sil (OAB) Ce zar Brit to e o mi nis tro do

Su pre mo Tri bu nal Fe de ral Mar co Au ré lio Mel lo a

ques ti o na rem se a lei de do a ção de ór gãos tam -

bém se ria in cons ti tu ci o nal. A do a ção é fe i ta quan -

do a ví ti ma de um aci den te, por exem plo, tem

di agnos ti cada a mor te ce re bral. Se o Su pre mo

en ten der que não é ne ces sá rio exis tir ati vi da de ce -

re bral para a exis tên cia da vida, a do a ção de ór -

gãos tam bém pode ser con tes ta da.

A bió lo ga Ma ya na Zata, uma das ma i o res es -

pe ci a lis tas em cé lu las-tron co do país, con tes ta a

po si ção de mu i tos ci en tis tas e ju ris tas ao sus ten tar

que “não exis te um con sen so so bre quan do co -

me ça a vida. Cada pes soa, cada re li gião tem um

en ten di men to di fe ren te. Mas exis te, sim, um con -

sen so de que a vida ter mi na quan do ces sa a ati vi -

da de do sis te ma ner vo so. Qu an do o cé re bro pára, 

a pes soa é de cla ra da mor ta. Pelo mes mo ra ci o cí -

nio, se não exis te vida sem um cé re bro fun ci o nan -

do, um em brião de até ca tor ze dias, sem ne nhum

in dí cio de cé lu las ner vo sas, não pode ser con si de -

ra do um ser vivo. Pelo me nos, não da for ma que

en ten de mos a vida. Por isso, to dos os pa í ses que

per mi tem pes qui sas com em briões de ter mi nam

que eles de vem ter no má xi mo ca tor ze dias de de -

sen vol vi men to. Os em briões con ge la dos que se

quer usar no Bra sil têm ain da me nos tem po, en tre

três e cin co dias”.

Ao re fe rir-se a Cam pa nha da Fra ter ni da -

de/2008 da Igre ja, a ci en tis ta Ma ya na co men tou:

“O lema da cam pa nha da Igre ja é: ‘Esco lhe, pois,

a vi da’. Achei fan tás ti co, por que essa tam bém é a

es co lha dos ci en tis tas. Esta mos pre o cu pa dos com

os pa ci en tes que mor rem por ca u sa de do en ças

ne u ro de ge ne ra ti vas ou que es tão imo bi li za dos

por ca u sa de aci den tes. Por isso, é pre ci so que se

en ten da a di fe ren ça en tre abor to e pes qui sa com

cé lu las-tron co em bri o ná ri as. No abor to, há uma

vida den tro do úte ro de uma mu lher. Se não hou -

ver in ter ven ção hu ma na, essa vida con ti nu a rá. Já

na re pro du ção as sis ti da, é exa ta men te o con trá -

rio: não hou ve fer ti li za ção na tu ral. Quem pro cu ra

as clí ni cas de fer ti li za ção são os ca sa is que não

con se guem pro cri ar pelo mé to do con ven ci o nal.

Só há jun ção do es per ma to zói de com o óvu lo por

in ter ven ção hu ma na. E, no va men te, não ha ve rá

vida se não hou ver uma in ter ven ção hu ma na

para co lo car o em brião no útero”.

A com ple xi da de da pro ble má ti ca do abor to e 

o tema da Cam pa nha da Fra ter ni da de de 2008,

so bre Fra ter ni da de e de fe sa da vida, mo ti vu Lú cia

Ri be i ro e Ivo Les ba u pin a par ti ci par des tes Ca der -

nos IHU em for ma ção nº 25, pois con si de ram o di -

re i to à vida como di re i to hu ma no bá si co. “Defen -

der o di re i to à vida im pli ca de fen der o di re i to a to -

das aque las con di ções que são ne ces sá ri as para

que haja vida hu ma na: sa ú de, ali men ta ção, tra ba -

lho, sa lá rio dig no, ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co,

edu ca ção, se gu ran ça, trans por te – ao con jun to

dos di re i tos so ci a is, em suma. Se as pes so as não

têm es sas con di ções, elas não es tão ten do o di re i to 

de vi ver. De fen der o di re i to à vida sig ni fi ca, por -

tan to, de fen der o di re i to ao de sen vol vi men to, em -
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pre gos dig nos para to dos, sa lá ri os dig nos, in ves ti -

men to na sa ú de pú bli ca, no sa ne a men to bá si co,

en tre ou tras co i sas. Sig ni fi ca exi gir que os re cur sos 

pú bli cos se jam des ti na dos pri o ri ta ri a men te ao de -

sen vol vi men to do país, em be ne fí cio de toda a po -

pu la ção, par ti cu lar men te dos de sa ten di dos, dos

me nos aten di dos, dos de sem pre ga dos, dos su -

bem pre ga dos, dos tra ba lha do res. Isto é o que sig -

ni fi ca, em pri me i ro lu gar, a de fe sa da vida, so bre -

tu do num país como o Bra sil”, re i vin di cam Lú cia

e Ivo. Qu an to ao abor to, os so ció lo gos Lú cia Ri -

be i ro e Ivo Les ba u pin mos tram, em seus ar ti gos,

que na Igre ja Ca tó li ca não há uma úni ca po si ção,

há di fe ren tes po si ções e mu i tas e sé ri as ra zões

para co lo car o tema em de ba te.

A teó lo ga Ivo ne Ge ba ra se co lo ca em de fe sa

da le ga li za ção e da dis cri mi na li za ção do abor to.

Jus ti fi ca sua po si ção afir man do que “O abor to

traz uma dor imen sa, não é uma ação tran qüi la.

Mas deve ser uma op ção em cer tas si tu a ções,

como em caso de vi o lên cia, de abu so se xu al, e, de 

ma ne i ra es pe ci al, em re la ção às mu lhe res mais

po bres. Essa é a ban de i ra que eu le van to”. Ge ba -

ra de fen de tam bém que a de fe sa do di re i to à vida

de ve ria ser am pla, lar ga e res tri ta, a co me çar pelo

di re i to a co mer, be ber e ter uma casa para dor mir.

Nes te con tex to, “O abor to apa re ce como um es -

cu do de mo ra li da de de al gu mas pes so as para não

en fren tar gran des ques tões como fome, de sem -

pre go, vi o lên cia, cor rup ção, acú mu lo de ri que zas

nas mãos de pou cos. Então, re du zem a mo ra li da -

de so ci al a ques tões re la ti vas à se xu a li da de”, de -

nun cia Ge ba ra.

A mé di ca pe di a tra e sa ni ta ris ta Zil da Arns se

ma ni fes ta ab so lu ta men te con tra o abor to e jus ti -

fi ca sua po si ção: “ten tar so lu ci o nar os mi lha res

de abor tos clan des ti nos re a li za dos a cada ano no

país com a le ga li za ção do abor to é uma ação pa -

li a ti va, que apon ta ria o fra cas so da so ci e da de

nas áre as da sa ú de, da edu ca ção e da ci da da nia

e, em es pe ci al, da que les que são res pon sá ve is

pela le gis la ção do país”. Ela vê o em brião como

um ser hu ma no com ple to em fase de cres ci men to 

“tan to quan to um bebê, uma cri an ça ou um ado -

les cen te”.

Para o pro fes sor José Ro que Jun ges, es pe ci a -

lis ta em te mas de Bi oé ti ca, a dis cus são do abor to

“não pode fi car re du zi da a uma bi oé ti ca ca su ís ti ca 

que res pon da a ne ces si da des ime di a tas e prag má -

ti cas das ações com vis tas a uma pura re gu la men -

ta ção ju rí di ca ou a uma res pos ta sa ni tá ria, mas in -

tro du zir a bi oé ti ca her me nêu ti ca que ten ta in ter -

pre tar as men sa gens sim bó li cas de sig ni fi ca do an -

tro po ló gi co que as ações ex pres sam”.

José Ro ber to Gol dim, bió lo go e dou tor em

Me di ci na, sus ten ta que “é equi vo ca do tra tar do

abor to des con tex tu a li zan do o tema de suas múl ti -

plas in ter fa ces”. Para Gol dim, “a vi são do tema,

den tro de uma pers pec ti va de uma so ci e da de plu -

ra lis ta, é bas tan te de sa fi a do ra. Precisamos bus car

en con trar al guns con sen sos pos sí ve is, e não uma

re so lu ção com ple ta do tema”.

O ca sal Di et mar Mieh e Ire ne Mi eth, ele teó -

lo go mo ral e ela mem bro do gru po con sul ti vo da

Co mis são Eu ro péia de Éti ca, de fen de que é ne -

ces sá rio “co nec tar a de fe sa do feto com a de fe sa

da mu lher. A au to de ter mi na ção é im por tan te, po -

rém, do pon to de vis ta mo ral, não pode ser en ten -

di da como ar bi tra ri e da de, pois en tão o re sul ta do

de uma de ci são se ria mo ral men te in di fe ren te”.

Para a teó lo ga Ela i ne Gle ci Ne u en feldt, “dis -

cu tir a in ter rup ção da gra vi dez no cam po da éti ca

im pli ca pri me i ro re co nhe cer as mu lhe res como su -

je i tos ca pa zes de to mar de ci sões éti cas com res -

pon sa bi li da de”. Para que isso seja pos sí vel, afir ma 

Ela i ne, “pre ci sa-se des cons tru ir a idéia de que

quem ad vo ga pelo di re i to e ca pa ci da de de de ci -

são das mu lhe res é pró-abor to ou tem uma men -

ta li da de abor tis ta. Esta é uma ava li a ção equi vo ca -

da e que, na ma i o ria das ve zes, re fle te um pré-jul -

ga men to so bre a si tu a ção. Não se tra ta de de fen -

der o abor to como solução”.

Da ni e la Kna uth, dou to ra em Etno lo gia e

Antro po lo gia So ci al dis cu te a ques tão do di re i to

se xu al e re pro du ti vo. Da ni e la afir ma que, in ter na -

ci o nal men te, o Brasil tem se des ta ca do com po si -

ções bas tan te pro gres si vas em re la ção à de fe sa

dos di re i tos se xu a is e re pro du ti vos. “Com isso,

po de mos di zer que o Bra sil é mu i to mais avan ça -

do do que pa í ses como os Esta dos Uni dos. Por

ou tro lado, no co ti di a no bra si le i ro, ain da ve mos a

vi o la ção des ses di re i tos, dis cri mi na ção e pre con -

ce i to em re la ção à ori en ta ção se xu al. Um exem plo 

de tabu é vis to cla ra men te quan do a ques tão se -
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xu al é uma ra zão para não con tra tar pes so as para

uma empresa”.

O teó lo go Sil vio Ro cha de fen de a po si ção de

que não tem como se pa rar os con ce i tos que re -

gem a Bi oé ti ca das cren ças e re li giões pre do mi -

nan tes na so ci e da de. “Mu dar essa po si ção é qua -

se im pos sí vel e des ne ces sá ria”, de fen de Sil vio.

Para ele, o de ba te re li gi o so deve es tar in te gra do

aos es tu dos da Bi oé ti ca, não só por que as re li -

giões in flu en ci am di re ta men te nos pa râ me tros da

so ci e da de, mas por que essa te má ti ca aju da na

per ma nên cia de de ter mi na dos valores.
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De po i men tos

Con si de ran do a com ple xi da de do tema

abor to, a IHU On-Line, an tes de mer gu lhar na re -

fle xão de es pe ci a lis tas so bre a in ter rup ção vo lun -

tá ria da gra vi dez, de ci diu ou vir a opi nião de al gu -

mas pes so as pelo câm pus da Uni si nos. As opi -

niões são bas tan te di vi di das. Con fi ra:

“Eu sou con tra o abor to, por que no mo men -

to em que a mu lher en gra vi da já exis te uma vida.

Não in te res sa se ela está grá vi da há uma ou duas

se ma nas. Há mu i tos me i os para pre ve nir uma gra -

vi dez. Fica grá vi da quem quer.”

Síl via San der da Sil va,

54 anos, dona de casa.

“Eu sou con tra o abor to, por que acho que só

Deus tem o di re i to de im pe dir que al guém pos sa

nas cer.”

Ja ne te Fer re i ra de Oli ve i ra,

42 anos, ar te são.

“Eu sou a fa vor do abor to, mas de pen de do

pon to de vis ta. Se for um caso de es tu pro, eu con -

cor do. Se for por in con se qüên cia, en tão eu sou

con tra. Te mos que as su mir os er ros co me ti dos”.

Alex San ta na,

34 anos, mes tran do em Ciên ci as Con tá be is.

“Cada caso pre ci sa ser es tu da do in di vi du al -

men te. É ne ces sá ria uma po lí ti ca de edu ca ção de

pre ven ção da gra vi dez in de se ja da. A po pu la ção

de ba i xa ren da, que não tem aces so à edu ca ção

ou a uma sa ú de pú bli ca de qua li da de, deve ser

in for ma da so bre como pre ve nir a gra vi dez in de -

se ja da e ins tru ir um pla ne ja men to fa mi li ar. No

caso de a mu lher não ter re al men te con di ções de

ter mais um fi lho, como uma úl ti ma op ção, ela te -

ria a pos si bi li da de de fa zer abor to. Cada caso

deve ser ava li a do com cu i da do e res pe i to, pen san -

do nas condi ções psi co ló gi cas, eco nô mi cas e de

sa ú de. Mas o abor to não deve ser usa do como

mé to do con tra cep ti vo.”

Ja na í na Antu nes Alves,

32 anos, es tu dan te de Psi co lo gia.

“Sou a fa vor em caso de es tu pro.”

Ali ne Kunz ler,

23 anos, es tu dan te de Bi o lo gia.

“Eu sou con tra em ca sos de ir res pon sa bi li da -

de, de gra vi dez in de se ja da. A par tir do mo men to

em que você teve re la ção se xu al, pre ci sa ar car

com as con se qüên ci as. Em caso de um es tu pro, eu 

sou a fa vor, por que a pes soa vi o len ta da não tem

cul pa da con se qüên cia do ato. Em ou tros ca sos,

sou con tra o abor to como al ter na ti va.”

Fa bi a no Ma cha do Mar tins,

24 anos, es tu dan te de Fí si ca.

“Eu acho que quem de ve ria de ci dir isso são

as mu lhe res, que são as mais in te res sa das no as -

sun to. Sou a fa vor de elas de ci di rem. Essa é uma

ques tão que é so men te abor da da por ho mens.

Como es ses não en gra vi dam, não po de ri am de ci -

dir so bre o as sun to.”

Gu i lher me Pi let ti,

23 anos, es tu dan te de Jor na lis mo.

“Eu sou a fa vor do abor to em cer tos ca sos.

Mas na ma i o ria dos ca sos sou con tra. É uma vida

que tu ti ras.”

Ri car do Luís da Cos ta,

32 anos, pe dre i ro.

“Eu sou con tra o abor to, por que não con si go

achar um mo ti vo re le van te que o jus ti fi que. Mas,

ao mes mo tem po, tam bém, sou a fa vor, por que

8



não sei como agi ria se es ti ves se em uma si tu a ção

em que o abor to é uma al ter na ti va. De fen do o

abor to no caso de abu so se xu al.”

Dé bo ra Cris ti na We ber,

20 anos, es tu dan te de Edu ca ção Fí si ca.

“Sou a fa vor do abor to quan do se tra ta de es -

tu pro ou se a pes soa não tem re al men te con di ções 

de cu i dar do fi lho, como me no res de até quin ze

anos, que não tem pre pa ra ção para cu i dá-lo.”

Di e go Ca pe la,

22 anos, es tu dan te de Jor na lis mo.

“Eu ti nha 19 anos e tra ba lha va em casa de

fa mí lia. Lá, eu co nhe ci meu pri me i ro na mo ra do e

en gra vi dei. Ele não quis sa ber da cri an ça. Eu sa -

bia que a dona da casa onde eu tra ba lha va iria me 

de mi tir e que a mi nha mãe não ia de i xar eu vol tar 

para casa grá vi da. Des de o co me ço, eu sa bia que 

não dava para ter um fi lho as sim. Pedi aju da, en -

tão, para a dona da casa onde eu tra ba lha va. Ela

me le vou a um mé di co, que me re ce i tou um

abor ti vo. Dis se que era para eu to mar e fi car tran -

ca da no quar to sem sair por que po dia doer.

Assim que eu che guei em casa, to mei. Tive uma

có li ca for te. Nun ca me ar re pen di, por que não iria 

po der cri ar aque le fi lho; se ria mais uma cri an ça

tris te no mun do.”

Te re zi nha,

63 anos, apo sen ta da.
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Em de fe sa da le ga li za ção e da des cri mi na li za ção do abor to

Entre vis ta com Ivo ne Ge ba ra

Ivo ne Ge ba ra é dou to ra em Fi lo so fia, pela

Uni ver si da de Ca tó li ca de São Pa u lo, e em Ciên -

ci as Re li gi o sas, pela Uni ver si té Cat ho li que du

Lou va in, na Bél gi ca. Ela le ci o nou du ran te 17 anos 

no Insti tu to de Te o lo gia do Re ci fe, até sua dis so lu -

ção, de cre ta da pelo Va ti ca no, em 1989. Atu al -

men te, vive e es cre ve em Ca ma ra gi be, Per nam -

bu co. Per cor re o Bra sil e di fe ren tes par tes do

mun do, mi nis tran do cur sos, pro fe rin do pa les tras

so bre her me nêu ti ca fe mi nis ta, no vas re fe rên ci as

éti cas e an tro po ló gi cas e os fun da men tos fi lo só fi -

cos do dis cur so re li gi o so. Tem vá ri os li vros e ar ti -

gos pu bli ca dos em por tu guês, es pa nhol, fran cês e

in glês, en tre eles As in cô mo das fi lhas de Eva

na Igre ja da Amé ri ca La ti na (São Pa u lo: Pa u li -

nas, 1989) e Rom pen do o si lên cio: uma fe no -

me no lo gia fe mi nis ta do mal (Pe tró po lis, Vo -

zes, 2000). Ivo ne con ce deu uma en tre vis ta à IHU

On-Line so bre a ca mi nha da das mu lhe res e do

mo vi men to fe mi nis ta, pu bli ca da na 210ª edi ção,

de 5 de mar ço de 2007.

“O abor to traz uma dor imen sa, não é uma

ação tran qüi la. Mas deve ser uma op ção em cer tas 

si tu a ções, como em caso de vi o lên cia, de abu so

se xu al, e, de ma ne i ra es pe ci al, em re la ção às mu -

lhe res mais po bres. Essa é a ban de i ra que eu le -

van to”, afir ma a teó lo ga Ivo ne Ge ba ra, em en tre -

vis ta con ce di da por te le fo ne à re da ção da IHU

On-Line, em 14 de maio de 2007.

IHU On-Line – A se nho ra se po si ci o na fa vo -

rá vel ao abor to? Em que sen ti do?

Ivo ne Ge ba ra – Antes de res pon der di re ta men te

a essa ques tão, gos ta ria de di zer que é pre ci so fa -

lar da des cri mi na li za ção e da le ga li za ção do abor -

to. O abor to ain da é cri me e cri mi na li za sem pre a

mu lher, quan do, mu i tas ve zes, a es co lha por

fazê-lo não é dela. Sou a fa vor da des cri mi na li za -

ção e da le ga li za ção do abor to por que acre di to

que exis tam cer tos pro ble mas que não re sol ve mos 

ape nas ape lan do para os bons prin cí pi os. O abor -

to traz uma dor imen sa, ou seja, não é uma ação

tran qüi la. Mas deve ser uma op ção em cer tas si tu -

a ções, como em ca sos de vi o lên cia, de abu so se -

xu al, e, de ma ne i ra es pe ci al, em re la ção às mu lhe -

res mais po bres. Essa é a ban de i ra que eu le van to. 

Não é que a le gis la ção pelo abor to pre ci se ser li mi -

ta da às mu lhe res po bres. É que as mu lhe res de

clas se A, quan do de ci dem fa zer abor to, sim ples -

men te fa zem, en quan to que as mu lhe res po bres,

quan do op tam por ele, são ví ti mas do pró prio ato. 

Nes se sen ti do, os ca sos de mor ta li da de ma ter na

são mu i to gran des. Alguém pode me di zer que

essa pro pos ta faz sa nar o mal com ou tro mal. Infe -

liz men te, é isso. Se nós fôs se mos pes so as ide a is e

não essa mis tu ra de bem e mal, agi ría mos de for -

ma di fe ren te. Mas so mos essa mis tu ra, essa con -

tra di ção, essa di vi são em nós mes mos. Por isso, a

meu ver, o Esta do deve ga ran tir a pos si bi li da de de 

abor to em ca sos ne ces sá ri os, as sim como deve

ga ran tir ou tras leis em tor no dos trans plan tes, da

ven da e do uso de dro gas etc. Mas acre di te que a

pro ble má ti ca do abor to não é tran qüi la para mim. 

Por isso, não se pode re du zi-la a um de ba te en tre

quem é a fa vor e quem é con tra, por prin cí pio.

IHU On-Line – E como a se nho ra se sen te

de fen den do essa po si ção, mes mo sen do

uma re li gi o sa da Igre ja Ca tó li ca, ins ti tu i ção 

que é ter mi nan te men te con tra o abor to?
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Ivo ne Ge ba ra – A Igre ja já foi ter mi nan te men te

con tra uma por ção de co i sas. Foi con tra o di nhe i -

ro a ju ros e, no en tan to, põe seu di nhe i ro nos ban -

cos e tra ba lha com ju ros. A Igre ja hi e rár qui ca fala

do prin cí pio de res pe i to à vida, mas tem ca pe lães

mi li ta res, pa dres man da dos para a guer ra para

res pon der às ne ces si da des es pi ri tu a is dos sol da -

dos. Não é tam bém uma con tra di ção quan do se

afir ma o di re i to ab so lu to à vida? A de ci são a par tir

apenas de prin cí pi os é pro fun da men te am bí gua e

é mu i to fá cil. O “por prin cí pio” es con de um des -

com pro mis so com nos sa re a li da de his tó ri ca. Per -

ten cer a uma Igre ja sig ni fi ca tam bém ser ca paz de

dis cor dar dela. É como per ten cer a uma fa mí lia. A

dis cor dân cia tam bém faz avan çar o pró prio sen ti -

do da per ten ça. Eu não apos to em uma Igre ja

mar ca da pelo dog ma tis mo e pelo au to ri ta ris mo

pu ros. As po si ções que a Igre ja tem to ma do nes se

par ti cu lar não ex pres sam ne nhum con sen so das

co mu ni da des cris tãs. Mu i tas ve zes, a Igre ja e a im -

pren sa têm tra ba lha do no sen ti do de im pres si o nar 

emo ci o nal men te o gran de pú bli co.

Eu não es tou ple i te an do que o abor to seja

iden ti fi ca do com a li mi ta ção da na ta li da de. O

abor to é um pro ble ma dra má ti co. Mas que ro po -

der res ga tar a vida des sas mu lhe res, so bre tu do

da que las que se sen tem mar gi na li za das pelo sen ti -

men to da cul pa e pe las fe ri das em seu pró prio cor -

po. Não pos so di zer “te nha o fi lho e de po is al -

guém vai te aju dar”. Não há aju da co i sa ne nhu -

ma! A gen te sem pre aca ba es que cen do dos bons

pro pó si tos to ma dos emo ci o nal men te.

Eu gos ta ria de po der fri sar a ca pa ci da de de

es co lha das pes so as quan do es tão di an te de cer -

tos pro ble mas. Mas nem sem pre te mos con di ções

de es co lher o me lhor. As es co lhas são sem pre

con di ci o na das por si tu a ções que, às ve zes, não

de pen dem de nós. Por isso, o me lhor ca mi nho é

sem pre o da mi se ri cór dia, mu i to em bo ra tam bém

aí pos sa mos er rar.

Ide o lo gia anti-abor ti va na igre ja:
um es cu do

Qu an do nos di ze mos per ten cen tes a uma

Igre ja, não ne ces sa ri a men te ace i ta mos tudo o que 

di zem as au to ri da des ecle siás ti cas de olhos fe cha -

dos, de ca be ça ba i xa. Te mos o di re i to de dis cu tir e 

dis cor dar. O abor to deve es tar em dis cus são tam -

bém na Igre ja. A de fe sa do di re i to à vida de ve ria

ser am pla, lar ga e res tri ta. O pri me i ro di re i to à

vida é o di re i to a co mer, be ber, dor mir, ter uma

casa. Exis te uma ide o lo gia anti-abor ti va que, in fe -

liz men te, en trou na Igre ja como se, atra vés do

abor to, pu dés se mos nos es con der das gran des

ques tões vi ta is. O abor to apa re ce como o es cu do

de mo ra li da de de al gu mas pes so as para não en -

fren tar gran des ques tões: fome, de sem pre go, vi o -

lên cia, cor rup ção, acúmulo de riquezas nas mãos

de poucos. Então, reduzem a moralidade social a

questões relativas à sexualidade.

IHU On-Line – Então o abor to não pode ser

con si de ra do um mé to do de con tro le da

na ta li da de?

Ivo ne Ge ba ra – De for ma al gu ma! E tam bém

não pode ser con si de ra do um cri me he di on do.

Te nho vis to al guns pro gra mas que fa lam as sim:

“A mãe que mata o fi lho”. Mas o que é isso?

Essas pro pa gan das são hor ro ro sas e só fa zem

acen tu ar os pre con ce i tos! Ou en tão: “Você está

ma tan do pos si vel men te o fu tu ro Be et ho ven, o

fu tu ro Bach, o fu tu ro Eins te in, a fu tu ra Ma dre

Te re sa de Cal cu tá”. Te nha dó! Isso é ape la ção!

Vá ri os gru pos ca tó li cos e não ca tó li cos fa zem

isso por que não têm con ta to com a po pu la ção,

com os po bres, com gen te de rua, de fa ve la e,

por tan to, des co nhe cem as do res re a is vi vi das e

con ta das. Então, é mu i to fá cil acon se lhar quan -

do se está fora do pro ble ma e fa lar de prin cí pi os

quan do se vive em ber ço es plên di do. Eu não

gos to de fa lar de abor to, pois já fui mu i to cas ti -

ga da pela mi nha opi nião. Mas há ur gên cia nes -

sa dis cus são. Tra ta-se de uma ques tão de de mo -

cra cia e de sa ú de pú bli ca. Qu an do uma lei é

apro va da, não sig ni fi ca que todo mun do é obri -

ga do a fa zer o que a lei per mi te. A le ga li za ção do 

abor to é uma lei que deve es tar dis po ní vel para

que se faça uso dela quan do ne ces sá rio. A au -

sên cia des sa lei é per ni ci o sa para as pes so as,

para a de mo cra cia, e é uma por ta aber ta para os 

fun da men ta lis mos re li gi o sos e po lí ti cos to ma -

rem con ta do País.
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IHU On-Line – O que a se nho ra pen sa so bre

o ple bis ci to da des cri mi na li za ção do abor -

to? Esse é o me lhor meio de dis cu tir esse

tema tão de li ca do? A so ci e da de está pre pa -

ra da para isso?

Ivo ne Ge ba ra – Não é o me lhor meio. O ple bis -

ci to so bre es ses as sun tos, num país tão he te ro gê -

neo e de si gual como o nos so, não leva a ab so lu -

ta men te nada. O abor to en vol ve uma ques tão

emo ci o nal. Não se pode po la ri zar en tre o “a fa -

vor” ou “con tra”, como eu dis se. Se me per gun -

ta rem, eu vou di zer que sou con tra o abor to. E

tam bém vou di zer que sou a fa vor da des cri mi na -

li za ção e da le ga li za ção. Sou con tra por que acho

que eu não fa ria den tro das mi nhas con di ções. É

cla ro, sou fre i ra, te nho 62 anos, não cor ro esse

ris co. Mas emo ci o nal men te, como es co lha mi -

nha, eu não fa ria. No en tan to, exis tem pes so as

que pre ci sam fa zer e es co lhem fazê-lo. O bem co -

mum é pen sar o que é bom para todo mun do.

Pro i bir sig ni fi car in ci tar a mor te de uma quan ti -

da de enor me de jo vens mu lhe res, que fi cam inu -

ti li za das ou mor tas de po is de um abor to mal fe i -

to. Por isso, não ter a lei é pior do que tê-la. Em

mu i tos pa í ses onde a lei foi apro va da, hou ve

uma di mi nu i ção con si de rá vel de ca sos de abor -

to. Sou pela lei, em bo ra eu seja tam bém pela

edu ca ção. Toda lei exi ge edu ca ção. As igre jas

não pre ci sam se in tro me ter na po lê mi ca de for -

ma tão acir ra da. Elas de vem per mi tir a au to no -

mia do Esta do. Que se faça essa lei e que as igre -

jas edu quem seus fiéis a fa zer as es co lhas que

elas con si de ram cer tas. A gran de ma i o ria des sas

me ni nas, des ses jo vens que fi cam nas ruas, nes -

ses ba res, nos ba ir ros po bres, não fre qüen ta a

Igre ja. A lei des ta vai le gis lar para se res abs tra tos.

A Igre ja não está ple i te an do uma le gis la ção para

se res con cre tos que es tão à nos sa vol ta. Por

exem plo, quan do não per mi te o uso da ca mi si -

nha, de quem e para quem a Igre ja está fa lan do?

De se res que não fa zem sexo? Não exis te nes se

mun do esse ne gó cio de não fa zer sexo, a não ser

se fa la mos em pa dre, em fre i ra ou no papa. E,

ain da as sim, eu vou de va gar com o an dor.

IHU On-Line – Po de mos con ci li ar a au to no -

mia e a li ber da de da mu lher com a vida do

em brião?

Ivo ne Ge ba ra – Só a mu lher tem li ber da de. O

em brião não é um ser au tô no mo. Eu até po de ria

que rer que to dos os em briões nas ces sem, mas sa -

be mos que isso é im pos sí vel. Qu an tas mu lhe res fi -

ca ram grá vi das e nem sou be ram, pois o em brião

saiu com a mens tru a ção? O que nós te mos que fa -

zer não é re fle tir so bre os em briões. Pre ci sa mos re -

fle tir, em pri me i ro lu gar, so bre o pro ble ma so ci al

da sa ú de fe mi ni na, so bre a pes soa que está di an te

de nós. O ide al é que to das as mu lhe res pu des sem 

le var adi an te a gra vi dez e cri ar quan tos fi lhos qui -

ses sem. Mas é pre ci so ver a so ci e da de como ela é,

e ela é mu i to cru el com as mu lhe res, sob to dos os

pon tos de vis ta. Mais uma vez fu gi mos para não

en fren tar os pro ble mas re a is.

IHU On-Line – E como a se nho ra vê o es ta -

tu to do em brião?

Ivo ne Ge ba ra – Não tem que exis tir es ta tu to de

em brião. Isso é uma bo ba gem ves ti da de di re i tos.

Nós po de mos fa zer o es ta tu to dos se res da lua?

Não po de mos. Um es ta tu to nos ter mos que se

quer não tem ra zão de exis tir. Exis ten ci al men te, é

algo fu ra do. Cla ro que o abor to não pode ser fe i to

em qual quer tem po da gra vi dez. A ma i o ria das leis 

es ta be le ce o li mi te para se fa zer o abor to em até

12 se ma nas de gra vi dez. Não en ten do como al -

guém pode fa lar de es ta tu to do em brião. Se en -

gra vi dou não se pode me xer, nem que esse em -

brião co lo que em ris co a vida da mãe? Mas não

se ria me lhor fa zer leis ca pa zes de ga ran tir que o

em brião fe cun da do e em de sen vol vi men to seja

bem nu tri do, e que a mãe pre ci sa ser cu i da da etc.? 

Por que não fa zem um es ta tu to para as po bres

grá vi das? Dêem, en tão, a elas co mi da e acom pa -

nha men to para que elas te nham fi lhos sa di os.

Nin guém pen sa nis so. Que a lei ga ran ta mo ra dia,

co mi da e be bi da sa dia às grá vi das. O cha ma do

es ta tu to do em brião, en fim, é mais uma das in crí -

ve is fan ta si as de nos so tem po.
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IHU On-Line – O pro ble ma do abor to po de -

ria ter uma ou tra so lu ção do que uma lei a

fa vor ou essa é a úni ca res pos ta?

Ivo ne Ge ba ra – O abor to é um pro ble ma sé rio e

é um pro ble ma so ci al e de sa ú de pú bli ca. Mu i tas

mu lhe res car re gam se qüe las e cul pa até o fi nal da

vida, acen tu a das pela pro pa gan da dos fun da -

men ta lis tas da Igre ja. Nin guém está di zen do que é

uma co i sa agra dá vel e de uso in dis cri mi na do. Só

es ta mos di zen do que é algo ne ces sá rio e que deve 

ha ver o di re i to da es co lha para uti li zar este meio.

Eu não sou obri ga da a be ber ca cha ça só por que

exis te uma lei me per mi tin do con su mir be bi da al -

coó li ca a par tir dos 18 anos. Não sou obri ga da a

com prar uma arma por que es tão dis po ní ve is no

mer ca do. Com o abor to é a mes ma co i sa. Se exis -

te a lei não sig ni fi ca que vou ne ces sa ri a men te

usá-la. Mas a lei jus ta men te ga ran te a mi nha li ber -

da de de es co lha.
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“Sou ab so lu ta men te con tra o abor to”

Entre vis ta com Zil da Arns

Zil da Arns, além de mé di ca pe di a tra e sa ni ta -

ris ta, é tam bém fun da do ra e co or de na do ra na ci o -

nal da Pas to ral da Cri an ça e da Pas to ral da Pes soa

Ido sa, or ga nis mos de ação so ci al da Con fe rên cia

Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil (CNBB). Vi ú va des -

de 1978, mãe de cin co fi lhos e avó de nove ne tos,

vem re ce ben do di ver sas men ções es pe ci a is e tí tu -

los de ci da dã ho no rá ria no país. Da mes ma for ma, 

a Pas to ral da Cri an ça já re ce beu di ver sos prê mi os

pelo tra ba lho que vem sen do de sen vol vi do des de

a sua fun da ção. For ma da em Me di ci na, apro fun -

dou-se em Sa ú de Pú bli ca, vi san do a sal var cri an -

ças po bres da mor ta li da de in fan til, da des nu tri ção

e da vi o lên cia em seu con tex to fa mi li ar e co mu ni -

tá rio. Com pre en den do que a edu ca ção re ve lou-se 

a me lhor for ma de com ba ter a ma i or par te das

do en ças de fá cil pre ven ção e a mar gi na li da de das

cri an ças, para oti mi zar a sua ação, de sen vol veu

uma me to do lo gia pró pria de mul ti pli ca ção do co -

nhe ci men to e da so li da ri e da de en tre as fa mí li as

mais po bres. Zil da é tam bém é irmã do car de al D.

Pa u lo Eva ris to Arns, ar ce bis po emé ri to de São

Pa u lo.

Na vi são da mé di ca pe di a tra e sa ni ta ris ta Zil -

da Arns “ten tar so lu ci o nar os mi lha res de abor tos

clan des ti nos, re a li za dos a cada ano no país, com a

le ga li za ção do abor to é uma ação pa li a ti va, que

apon ta ria o fra cas so da so ci e da de nas áre as da sa -

ú de, da edu ca ção e da ci da da nia e, em es pe ci al,

da que les que são res pon sá ve is pela le gis la ção no

país”. Na en tre vis ta con ce di da por e-mail à IHU

On-Line, em 14 de maio de 2007, Zil da vê o em -

brião como um ser hu ma no com ple to em fase de

cres ci men to “tan to quan to um bebê, uma cri an ça

ou um ado les cen te”

IHU On-Line – Em que a se nho ra fun da men -

ta sua po si ção ra di cal men te con trá ria ao

abor to?

Zil da Arns – Sou ab so lu ta men te con tra o abor to. 

Em pri me i ro lu gar, sou a fa vor da vida, e fun da -

men to meu pon to de vis ta não so men te na fé cris -

tã, mas tam bém na ciên cia e em as pec tos éti cos e

ju rí di cos. Já está com pro va do ci en ti fi ca men te que 

o feto é um ser hu ma no com ple to, des de a sua

con cep ção e, por isso, tem di re i to à vida, como

de fen de o ar ti go quin to da Cons ti tu i ção Bra si le i -

ra1 e o ar ti go se gun do do Có di go Ci vil.2 Cabe ao

Esta do o de ver de tu te lar e pro te ger a vida do em -

brião ou do feto de qual quer ame a ça, sob pena de 

vi o la ção dos di re i tos hu ma nos.

Sou mé di ca pe di a tra e sa ni ta ris ta, com mais

de 47 anos de ex pe riên cia em sa ú de pú bli ca.

Além dis so, es tou nos úl ti mos 24 anos à fren te da

Pas to ral da Cri an ça (ins ti tu i ção que acom pa nha

1,9 mi lhão de cri an ças com me nos de seis anos,

em 42 mil co mu ni da des po bres do país). Por isso,

te nho a con vic ção de que me di das edu ca ti vas e

pre ven ti vas são as úni cas so lu ções para o pro ble -

ma das ges ta ções não de se ja das. Ten tar so lu ci o -

nar pro ble mas, como a gra vi dez in de se ja da na

ado les cên cia, ou atos vi o len tos, como es tu pros e

os mi lha res de abor tos clan des ti nos re a li za dos a

cada ano no país, com a le ga li za ção do abor to, é
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1 Art. 5º: To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i ros e aos es tran ge i ros re si -
den tes no país a in vi o la bi li da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se gu ran ça e à pro pri e da de. (Nota da IHU On-Line)

2 Art. 2º: A per so na li da de ci vil da pes soa co me ça do nas ci men to com vida; mas a lei põe a sal vo, des de a con cep ção, os di re i tos
do nas ci tu ro. (Nota da IHU On-Line)



uma ação pa li a ti va, que apon ta ria o fra cas so da

so ci e da de nas áre as da sa ú de, da edu ca ção e da

ci da da nia e, em es pe ci al, da que les que são res -

pon sá ve is pela le gis la ção no país. Não se pode

con ser tar um cri me com ou tro ain da ma i or, ti ran -

do a vida de um ser hu ma no in de fe so. É pre ci so

in ves tir na edu ca ção de qua li da de, nas fa mí li as e

nas escolas.

É pre ci so, an tes de tudo, re fle tir. Será que

nos pa í ses em que esse e ou tros abor tos são per -

mi ti dos, os jo vens e as mu lhe res es tão mais cons -

ci en tes e têm me nos pro ble mas? Esta e ou tras

ques tões es tão re la ci o na das na car ta que en vi ei,

no fi nal de 1997, ao Con gres so Na ci o nal como

ape lo da Pas to ral da Cri an ça em de fe sa da Vida,

e ar ti gos pu bli ca dos em re vis tas e jor na is nos úl ti -

mos anos. Antes de qual quer co i sa, é pre ci so di -

mi nu ir a de si gual da de so ci al e dar mais opor tu ni -

da des, prin ci pal men te às mu lhe res mais pobres.

IHU On-Line – Como po de mos for mu lar a

ques tão do es ta tu to do em brião, con si de ran -

do sua im pli ca ção na ques tão do abor to?

Zil da Arns – O em brião é um SER HUMANO

com ple to em fase de cres ci men to tan to quan to

um bebê, uma cri an ça ou um ado les cen te. Com a 

evo lu ção das ciên ci as da re pro du ção hu ma na,

mais es pe ci al men te nas úl ti mas duas dé ca das,

não há a me nor dú vi da de que a vida do SER

HUMANO se ini cia no mo men to da con cep ção.

Não se tra ta de um amon to a do de cé lu las. Qu an -

do se dá o en con tro ga mé ti co, pro duz-se a pri me -

i ra uni da de da vida, que con tém toda he ran ça

ge né ti ca e to dos os re qui si tos para ca rac te ri zar a

vida. As no vas tec no lo gi as, como o ul tra-som, o

mo ni to ra men to do co ra ção do feto, a fe tos co pia3

e a his te ros co pia,4 para acom pa nhar o que se

pas sa no in te ri or do úte ro, com pro vam ain da

que o feto re sis te e se de fen de dos agen tes ex ter -

nos, que por ven tu ra que rem lhe ti rar a vida. Para 

quem se in te res sar, pode con fir mar es sas in for ma -

ções as sis tin do ao ví deo Gri to si len ci o so,5 que

mos tra as re a ções do feto em um pro ces so de

abor to in du zi do, re a li za do em um país onde a prá -

ti ca é per mi ti da.

IHU On-Line – Como se ca rac te ri za a abor -

da gem éti ca do abor to?

Zil da Arns – Exis te um prin cí pio de in jus ti ça nes -

sa prá ti ca. Mais uma vez, ao in vés de con ser tar o

te ci do so ci al roto, que rem jo gar so bre a mu lher o

pe sa do far do da in jus ti ça so ci al, ofe re cen do-lhe a

opor tu ni da de de abor tar o fi lho que veio abri -

gar-se em seu ven tre, fi lho esse que não pla ne jou

ou que foi con ce bi do como con se qüên cia de um

ato vi o len to. Pes qui sas da Orga ni za ção Mun di al

da Sa ú de (OMS) et al, pu bli ca das em 1994, com -

pro vam que cri an ças mal tra ta das, opri mi das, vi o -

len ta das em seu pri me i ro ano de vida têm for te

ten dên cia a se tor na rem vi o len tas e cri mi no sas.

Por tan to, há de se cu i dar do ser hu ma no, des de a

ges ta ção, e dar pri o ri da de a aten der às cri an ças

pe que nas, me no res de seis anos, e, mais es pe ci fi -

ca men te, às cri an ças me no res de um ano, so man -

do as for ças das fa mí li as, da so ci e da de e dos go -

ver nos, para que o te ci do so ci al seja for te e pre ser -

va do. A éti ca e a mo ral não são ex clu si vas da re li -

gião. De vem ser vir de guia para toda a so ci e da de,

in clu in do a ciên cia e a téc ni ca. Não fal tam ci en tis -

tas, ju ris tas e le gis la do res que, no exer cí cio de seus 

man da tos e pro fis sões, têm como ob je ti vo ma i or a 

de fe sa e a pro mo ção da vida, a ser vi ço do bem

co mum.

IHU On-Line – O abor to é um pro ble ma que

pre ci sa de uma so lu ção, ou ele pode ser

uma so lu ção?

Zil da Arns – Fe liz men te, mu i tas pes so as com pro -

me ti das com o bem-es tar das mu lhe res op tam por 

ves tir a ca mi sa da er ra di ca ção da po bre za, da mi -
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3 Fe tos co pia: tra ta-se de um pro ce di men to onde se as so cia a ul tra-so no gra fia e a vi de o la pa ros co pia, com o ob je ti vo de se vi su a li -
zar di re ta men te o feto, no in te ri or da ca vi da de am nió ti ca. Esse pro ce di men to tam bém é co nhe ci do como ci rur gia en dos có pi ca
fe tal. (Nota da IHU On-Line)

4 His te ros co pia: a ví deo-his te ros co pia é um mé to do que ofe re ce uma ima gem di re ta, tri di men si o nal dos ór gãos in ter nos sem que 
haja in ter ven ção ci rúr gi ca. A his te ros co pia é mé to do que já per mi te ao mé di co ana li sar di re ta men te a ca vi da de ute ri na da
pa ci en te e en con trar al te ra ções que, sob ou tros me i os, es ta ri am qua se ocul tas. A téc ni ca pode ser fe i ta em am bu la tó rio. (Nota
da IHU On-Line)

5 Dis po ní vel em: http://www.si lentscre am.org/si lentsc_port.html (Nota da IHU On-Line)



sé ria e da ig no rân cia que as opri me, prin ci pal -

men te nos pa í ses mais po bres. Para ge rar de sen -

vol vi men to e, por con se qüên cia, boas con di ções

de sa ú de e de vida, é pre ci so in ves tir em edu ca ção 

de qua li da de e cri ar po lí ti cas pú bli cas de as sis tên -

cia ma ter no-in fan til, de ori en ta ção aos ado les cen -

tes, às mu lhe res e às fa mí li as, a fim de que elas te -

nham me lho res opor tu ni da des de es tu do e de de -

sen vol ve rem-se no fu tu ro. A prá ti ca de abor tos se -

ria um re tro ces so da sa ú de pú bli ca, que, ao in vés

de in ves tir na qua li da de de vida da po pu la ção,

pas sa ria a re pro du zir uma cul tu ra de in cen ti vo à

mor te, à vi o lên cia.

IHU On-Line – Uma lei a fa vor pode ser a

úni ca res pos ta ao pro ble ma do abor to?

Zil da Arns – Sob o pon to de vis ta de po lí ti cas de

sa ú de, se ria mu i to mais hu ma no e eco nô mi co à

na ção in ves tir em qua li da de de vida e me lhor as -

sis tên cia à sa ú de do que in ves tir con tra o ser hu -

ma no in de fe so. Não se pode eli mi nar a po bre za

por meio da eli mi na ção dos po bres, as sim como

não se pode eli mi nar a vi o lên cia de uma gra vi dez

in de se ja da me di an te ou tra for ma de vi o lên cia,

como é o abor to. Te nho cer te za de que nos sos de -

pu ta dos e se na do res não se de i xa rão se du zir pela

cul tu ra da mor te e da cor rup ção e lu ta rão pelo res -

pe i to à vida e por me lhor qua li da de de vida para

to dos. Afi nal, o Có di go Ci vil, no ar ti go se gun do,

afir ma: “A per so na li da de ci vil do ho mem co me ça

no nas ci men to com vida; mas a lei põe a sal vo

des de a con cep ção os di re i tos do nas ci tu ro”.

IHU On-Line – Como li dar com a men ta li da -

de abor tis ta, tão pre sen te na so ci e da de,

que ba na li za a ques tão do abor to?

Zil da Arns – Fe mi nis tas fa mo sas, re al men te

com pro me ti das com o bem-es tar das mu lhe res,

com o even to das no vas tec no lo gi as e co nhe ce do -

ras pro fun das do so fri men to hu ma no, de i xa ram a

ban de i ra do abor to e op ta ram pela ban de i ra da

er ra di ca ção da po bre za, da mi sé ria, da ig no rân cia 

que opri me as mu lhe res, prin ci pal men te nos pa í -

ses em de sen vol vi men to. Lem bro-me de mé di cos, 

tais como o Dr. Ber nard N. Nat han son, M.D.

co-fun da dor da Liga Na ci o nal pe los Di re i tos ao

Abor to nos Esta dos Uni dos, e di re tor da ma i or clí -

ni ca abor tis ta do mun do, res pon sá vel por mais de

75 mil ca sos des se tipo, con ver teu-se em de fen sor

da vida, de vi do a um co nhe ci men to mais pro fun -

do do ser hu ma no, em ra zão dos avan ços da ciên -

cia e dos apa re lhos de tec no lo gia avan ça da. Dr.

Nat han son con ven ceu-se da exis tên cia da vida

hu ma na des de o mo men to da con cep ção. Ele ad -

ver tiu ain da so bre as es ta tís ti cas fal sas de mor te de 

mu lhe res em con se qüên cia de abor tos clan des ti -

nos. A Orga ni za ção Pan-Ame ri ca na de Sa ú de

(OPAS) con fir ma não exis tir ne nhu ma pes qui sa

so bre esse as sun to no Bra sil, ape sar de mu i tas ve -

zes se rem di vul ga dos fal sos da dos re me ten do ao

nome da or ga ni za ção.

IHU On-Line – Po de mos con ci li ar a au to no -

mia e a li ber da de da mu lher com a vida e a

de fe sa do em brião?

Zil da Arns – Tra ta-se de um prin cí pio de con vi -

vên cia de dois se res hu ma nos. O “ou tro” é o li mi te 

de nos sa li ber da de. Se a mu lher tem di re i tos e de -

ve res, eles não po dem in ter fe rir ou im pe dir o di re i -

to à vida de ou tro ser hu ma no, ou seja, o fato de

ela ser ges tan te de um em brião não lhe pos si bi li ta

qual quer ação que pos sa pre ju di car a vida dele.

IHU On-Line – O que a se nho ra pen sa so bre o 

ple bis ci to da des cri mi na li za ção do abor to?

Zil da Arns – Hoje, es tou con ven ci da de que o

abor to não é ma té ria para en trar num ple bis ci to,

por que não se pode vo tar pela vida ou mor te de

um ser hu ma no ino cen te e sem de fe sas.
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“Se o abor to é um pro ble ma, a sua so lu ção não é o pró prio abor to”

Entre vis ta com José Ro que Jun ges

José Ro que Jun ges é pa dre je su í ta, pro fes sor

do PPG em Ciên ci as da Sa ú de da Uni si nos e es pe -

ci a lis ta nos te mas de Bi oé ti ca, Éti ca Ambi en tal e

Sa ú de Co le ti va. Jun ges pos sui gra du a ção em Fi -

lo so fia pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do

Rio Gran de do Sul, mes tra do em Te o lo gia, pela

Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca to li ca de Chi le, e dou to -

ra do em Te o lo gia Mo ral, pela Pon ti fi cia Uni ver si tà 

Gre go ri a na de Roma, Itá lia. É tam bém edi tor as -

so ci a do da Re vis ta Bra si le i ra de Bi oé ti ca.

(RBB), vice-pre si den te da So ci e da de Rio-gran -

den se de Bi oé ti ca e mem bro da So ci e da de Bra si -

le i ra de Te o lo gia Mo ral – SBTM. Tem ex pe riên cia

na área de Te o lo gia, Fi lo so fia e éti ca, com ên fa se

em bi oé ti ca. Entre seus li vros pu bli ca dos, ci ta mos

Bi oé ti ca: pers pec ti vas e de sa fi os (São Le o -

pol do: Uni si nos, 1999), Eco lo gia e Cri a ção:

res pos ta cris tã à cri se am bi en tal (São Pa u lo:

Lo yo la 2001), Éti ca am bi en tal (São Le o pol do:

Uni si nos, 2004), e Bi oé ti ca: Her me nêu ti ca e

Ca su ís ti ca (São Pa u lo: Lo yo la, 2006).

Na en tre vis ta con ce di da à IHU On-Line, em

14 de maio de 2007, Jun ges re fle te so bre o abor to

como sen do um fe nô me no com ple xo, por con si -

de rá-lo “fru to de ca u sas des co nhe ci das ou de de -

ci sões ator men ta das”. Por isso, afir ma Jun ges,

“não se pode re du zir a dis cus são à pura abor da -

gem so ci o ló gi ca fun da da em fa tos e es ta tís ti cas

nem à abor da gem ju rí di ca em fa vor ou con tra

uma lei. Essa pers pec ti va ca su ís ti ca do ‘po de’ ou

‘não pode’ e das con di ções para a ace i ta bi li da de

de um e de ou tro des con si de ra as ques tões mais

fun da men ta is, que são éti cas”.

IHU On-Line – Em que con sis te a abor da -

gem éti ca do abor to (bi oé ti ca her me nêu ti -

ca) que não se re duz à abor da gem ju rí di ca

ou so ci o ló gi ca (bi oé ti ca ca su ís ti ca)?

José Ro que Jun ges – O gran de sa ni ta ris ta ita li a -

no Gi o van ni Ber lin guer6 afir ma que o abor to é o

lado obs cu ro das fun ções re pro du ti vas hu ma nas,

por que é fru to de ca u sas des co nhe ci das ou de de -

ci sões ator men ta das, por que ter mi na um pro ces so 

ten den te ao nas ci men to de um ser hu ma no e por -

que é sem pre um fla ge lo para as mu lhe res em ida -

de fér til. Esse lado obs cu ro, e mu i tas ve zes so fri do

do abor to, exi ge que o tema não seja tra ta do com

le vi an da de, des con si de ran do a com ple xi da de do

fe nô me no. Por isso, não se pode re du zir a dis cus -

são à pura abor da gem so ci o ló gi ca fun da da em fa -

tos e es ta tís ti cas nem à abor da gem ju rí di ca em fa -

vor ou con tra uma lei. Essa pers pec ti va ca su ís ti ca

do “pode” ou “não pode” e das con di ções para a

ace i ta bi li da de de um e de ou tro des con si de ra as

ques tões mais fun da men ta is, que são éti cas. Nes -

se sen ti do, é ne ces sá rio co lo car en tre pa rên te ses

posi ci o na men tos mo ti va dos por in te res ses ime -

di a tos e prag má ti cos e ten tar uma re fle xão éti ca

em pro fun di da de que vai aos sig ni fi ca dos sim bó li -

cos das ações hu ma nas. A fi ló so fa fran ce sa Mo ni -

que Can to-Sper ber,7 re fe rin do-se ao abor to, diz

que a re fle xão éti ca pode de sem pe nhar um pa pel

con si de rá vel na jus ti fi ca ção pú bli ca de es co lhas e

de ci sões, com a con di ção de que não seja con fun -

di da com o que ela não é: um exa me so ci o ló gi co e 

uma re gu la men ta ção ju rí di ca. A dis cus são so bre o 

abor to, em ge ral, se re duz a es sas duas pers pec ti -
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vas. Isso obri ga a re tor nar à es pe ci fi ci da de da éti -

ca, não en trin che i ran do-se em um bas tião par ti cu -

la ris ta que res pon de a in te res ses ca su ís ti cos, mas

pro cu ran do in ter pre tar as ques tões de fun do en -

vol vi das na ques tão do abor to, que são sim bó li -

cas, pois apon tam sig ni fi ca dos. Daí a ne ces si da de

de uma re fle xão sé ria, ho nes ta e se re na so bre a

ques tão. Por isso, a dis cus são não pode fi car re du -

zi da a uma bi oé ti ca ca su ís ti ca que res pon de a ne -

ces si da des ime di a tas e prag má ti cas das ações

com vis tas a uma pura re gu la men ta ção ju rí di ca ou 

a uma res pos ta sa ni tá ria, mas in tro du zir a bi oé ti ca

her me nêu ti ca que ten ta in ter pre tar as men sa gens

sim bó li cas de sig ni fi ca do an tro po ló gi co que as

ações ex pres sam. Toda ação mo ral tem uma di -

men são prag má ti ca (ne ces si da de) e uma di men -

são ex pres si va ou sim bó li ca (sig ni fi ca do). Qu an to

mais as ações são ca rac te ri za das por uma com ple -

xi da de sim bó li ca, como é aque la que en vol ve o

abor to, elas não po dem ser res trin gi das a ne ces si -

da des ime di a tas, por que pas sam uma men sa gem

de fun do que ne ces si ta in ter pre ta ção para uma to -

ma da de cons ciên cia éti ca, em vis ta da au to no mia 

mo ral da ação.

IHU On-Line – O abor to é um pro ble ma para 

o qual é ne ces sá rio en con trar uma so lu ção

ou ele é a so lu ção para ou tras ques tões em

ge ral não for mu la das?

José Ro que Jun ges – Essa é uma ques tão éti ca

pré via ne ces si ta da de res pos ta para a sua de fi ni -

ção ju rí di ca. Se o abor to é um pro ble ma (por

exem plo, os abor tos clan des ti nos), en tão é ne ces -

sá rio pro por so lu ções que pos sam pre ve nir a ne -

ces si da de do re cur so ao abor to. Nes se caso, tra -

ta-se de pro por leis que ata ca ri am as ca u sas do

abor to como, por exem plo, o pla ne ja men to fa mi -

li ar; a su pe ra ção da dis cri mi na ção com as mães

sol te i ras e aju da aos seus fi lhos; uma rí gi da le gis la -

ção para pro te ger o em pre go da mu lher grá vi da e

em tem po fér til; leis que fa ci li tem e pro mo vam a

ado ção den tro de pa râ me tros ju rí di cos; o am pa ro

so ci al vi ta lí cio para fi lhos ex cep ci o na is; a in tro du -

ção do sa lá rio ma ter ni da de; a mul ti pli ca ção de

cre ches; e a me lho ria na si tu a ção de po bre za. Por -

tan to, se o abor to é um pro ble ma, a sua so lu ção

não é o pró prio abor to. Não ata can do as ca u sas

do abor to, está se per pe tu an do a si tu a ção so ci al

que o pro vo ca. A lei de ve ria ser no sen ti do de pre -

ve nir o abor to, como mu i to bem afir ma o já ci ta do 

Gi o van ni Ber lin guer. Mas, se o abor to é so lu ção,

en tão é ne ces sá rio ex pli ci tar para qua is pro ble mas 

ele é so lu ção, e se essa é eti ca men te ace i tá vel para 

o que ela quer res pon der. Só para dar um exem -

plo, se o abor to é pro pos to como so lu ção para a

gra vi dez de ado les cen tes, a per gun ta a ser fe i ta é

se o tipo de cul tu ra se xu al a que os jo vens hoje

são ex pos tos é ace i tá vel e sa dia para o seu de sen -

vol vi men to psi co ló gi co e mo ral. Pro por o abor to

é des vi ar a ques tão e não ter a co ra gem de ir à

raiz do pro ble ma. Nes sa pers pec ti va, é bom lem -

brar o de sa fio pos to pelo jor na lis ta Jean-Cla u de

Gu il le ba ud,8 em seu li vro A ti ra nia do pra zer

(Rio de Ja ne i ro: Ber trand, 1999): a ne ces si da de

de uma sé ria re vi são crí ti ca dos re sul ta dos da re -

vo lu ção se xu al, como se fez de ou tras re vo lu ções

mo der nas que pas sa ram pelo cri vo da aná li se crí -

ti ca. No en tan to, pa re ce que a re vo lu ção se xu al é

ain da uma ca i xa pre ta que não se pode to car. A

fal ta des sa re vi são crí ti ca pode, se gun do Gu il le ba -

ud, pro vo car no va men te na cul tu ra uma re a ção

re pres si va.

IHU On-Line – O abor to pode ser con si de ra -

do um mé to do de con tro le da na ta li da de?

José Ro que Jun ges – Esse se ria um ou tro

exem plo de quem pro põe o abor to como so lu ção. 

Qu an do ou tros mé to dos de con tro le da na ta li da -

de fa lha ram, res ta para al guns o re cur so do abor -

to. Isso sig ni fi ca ria equi pa rar a eli mi na ção cons -

ci ente e de li be ra da de um sim ples óvu lo com a eli -

mi na ção de um em brião. Tra tam-se de re a li da des

di ver sas que não po dem ser co lo ca das no mes mo

pa ta mar, pois o óvu lo tem ape nas a pos si bi li da de
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8 Jean-Cla u de Gu il le ba ud: jor na lis ta, en sa ís ta e di re tor li te rá rio da pres ti gi a da Edi to ra fran ce sa Se u il; au tor de di ver sas obras, en -
tre elas A tra i ção do Ilu mi nis mo (Prê mio Jean Jac ques Rous se au, 1995) e A ti ra nia do pra zer (Prê mio Re na u dot de
Ensaio, 1998), sen do re fe rên cia obri ga tó ria nas in ter lo cu ções de um pos sí vel “ne o cris ti a nis mo”, de fen di do por teó lo gos pro tes -
tan tes e ca tó li cos, que re cu pe ram as ba ses cris tãs den tro de uma epis te mo lo gia co e ren te, não ali cer ça da so men te no ir ra ci o na -
lis mo da fé. (Nota da IHU On-Line)



re mo ta po ten ci al de tor nar-se um em brião, en -

quan to o em brião de tém as po ten ci a li da des ge nô -

mi cas re a is de um ser hu ma no. Por isso, o abor to

não se ria eti ca men te ace i tá vel como mé to do de

con tro le da na ta li da de.

IHU On-Line – Em que me di da se pode re la -

ci o nar o fe nô me no do abor to com a men ta -

li da de abor tis ta que ba na li za a ques tão?

José Ro que Jun ges – Abor tos sem pre acon te ce -

ram, con si de ra dos como um úl ti mo re cur so e as -

su mi dos como um mal ine vi tá vel, por que não ha -

via ou tra sa í da. A pró pria dou tri na mo ral ca tó li ca

ace i ta a pos si bi li da de do abor to cha ma do de in di -

re to pelo prin cí pio do du plo efe i to.9 A di fe ren ça

em re la ção aos nos sos tem pos é que o abor to está

se tor nan do um fato ace i to como nor mal e cor ri -

que i ro, não mais uma pura sa í da para si tu a ções

ex tre mas, mas até um di re i to a se exi gir. Esse fe -

nô me no so ci o cul tu ral do sur gi men to de uma

men ta li da de abor tis ta é um de sa fio, por que leva a

ba na li zar o abor to, à me di da que ele é co lo ca do

ao lado de ou tras in ter ven ções mé di cas, es va zi an -

do-o de sua com ple xi da de sim bó li ca. Essa men ta -

li da de faz par te de um pa ra dig ma cul tu ral mais

am plo de ins pi ra ção li be ral, cen tra do no in di ví -

duo au tô no mo. Esse pa ra dig ma mo der no, e sua

con se qüen te men ta li da de, está sen do cri ti ca do

pela sua pers pec ti va in di vi du a lis ta, ca ren te da di -

men são in ter-re la ci o nal. Ele pode ser apon ta do

como ca u sa das ma ze las so ci a is e mo ra is da so ci e -

da de atu al. A ques tão eco ló gi ca é ape nas um

exem plo des ta fal ta de sen si bi li da de para o con -

tex to in ter-re la ci o nal. Vi ve mos numa so ci e da de

de in di ví du os cen tra da na re i vin di ca ção dos di re i -

tos de cada um e com pou ca cons ciên cia para as

in ter de pen dên ci as. A dis cus são so bre abor to pode 

ser afe ta da por essa di nâ mi ca cul tu ral, fi can do re -

du zi da à ques tão ju rí di ca de quem é de ten tor de

di re i tos: a mu lher ou o em brião. Intro du zin do o

pa ra dig ma re la ci o nal, o en fo que será ou tro. Essa

é a pro pos ta do ju ris ta ita li a no Fran ces co D’Agos -

ti no,10 no sen ti do de con tra por ao pa ra dig ma in di -

vi du a lís ti co-li ber tá rio, para o qual o di re i to ser ve

para ga ran tir os di re i tos dos in di ví du os, o pa ra dig -

ma re la ci o nal, no qual o sis te ma ju rí di co ser ve

para de fen der as ex pec ta ti vas da pes soa em sua

re a li da de de su je i to-em-re la ção. Para esse pa ra -

dig ma, é ju ri di ca men te ilí ci ta toda mo da li da de de

re la ção que al te re a si me tria da re ci pro ci da de,

dan do a um dos elos po de res e pri vi lé gi os que o

ou tro elo não de tém. Para essa com pre en são, não 

são de fen sá ve is bens e va lo res que se jam in com -

pa tí ve is com a ló gi ca da re ci pro ci da de. Se o abor -

to for com pre en di do na pers pec ti va re la ci o nal, ele 

apa re ce rá sob ou tro en fo que ju rí di co. Mas, para

isso, é ne ces sá rio in tro du zir a ques tão do es ta tu to

do embrião.

IHU On-Line – Como se for mu la a ques tão

do es ta tu to do em brião, con si de ran do sua

im pli ca ção na ques tão do abor to?

José Ro que Jun ges – Gos ta ria de ini ci ar com a

afir ma ção do pi o ne i ro na pes qui sa da re pro du ção 

hu ma na na Fran ça, Jac ques Tes tart,11 que se en -

con tra na en tre vis ta dada à re vis ta La Vie: “Eu sou 

ateu e não cre io que o em brião seja sa gra do, mas

para mim ele me re ce res pe i to e não pode ser con -

si de ra do como um ma te ri al à ima gem de um em -

brião de rato”. Essa afir ma ção de um ateu aju da a

re ba ter aque les que des con si de ram e de sa u to ri -

zam como in ter lo cu tor na dis cus são qual quer pes -

soa que de fen de o em brião como sen do mo ti va da 

por uma men ta li da de re li gi o sa, com ar gu men tos

con fes si o na is de au to ri da de e não li vre para re fle -

tir e dis cu tir. A dis cus são so bre o es ta tu to do em -

brião deve, an tes de nada, ser uma dis cus são éti ca 

que não pode es tar fun da da em dog mas re li gi o sos 

e mu i to me nos em seus subs ti tu ti vos atu a is, os

dog mas ci en tí fi cos. Se a dis cus são so bre o abor to

não se fe cha às ques tões sim bó li cas de fun do im -

pli ca das, ter mi na co lo can do a ques tão do es ta tu to 
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9 Prin cí pio do du plo efe i to: abor to em ca sos obs té tri cos em que o agra va men to do mau es ta do de sa ú de da ges tan te co lo ca
o mé di co na si tu a ção de ver es va í rem-se duas vi das hu ma nas, sem dis por de re cur sos efi ca zes para ten tar a sal va ção de
am bas. Ocor re em ca sos como a gra vi dez ec tó pi ca, car ci no ma do cer vix ute ri no, ou cân cer do ová rio ou do úte ro. (Nota da 
IHU On-Line)

10 D’AGOSTINO, F. Bi oé ti ca se gun do o en fo que da Fi lo so fia do Di re i to. São Le o pol do: Ed. Uni si nos, 2006.
11 Des te au tor é co nhe ci do en tre nós o seu li vro J. TESTART. O ovo trans pa ren te. São Pa u lo: Ed. Edusp, 1995.



do em brião. Nes sa dis cus são, é ne ces sá rio ex pli ci -

tar a po si ção em re la ção ao em brião, por que ela

ex pres sa a com ple xi da de sim bó li ca do fato. A de -

fi ni ção do es ta tu to do em brião não é uma ques tão 

ca su ís ti ca como é o caso da re a ni ma ção ou não

de um neo-nato em si tu a ção de sas tro sa ou de um

abor to para sal var a vida da mãe. O es ta tu to é

uma ques tão di fe ren te e su pe ri or. Não se tra ta de

apli car prin cí pi os, mas de se dar prin cí pi os ou re -

co nhe cê-los como agen te mo ral. Não se tra ta de

de ci dir uma ação con cre ta, mas de iden ti fi car mo -

ral men te um ser. Nes te caso, é ne ces sá rio abs tra ir

de fa tos con cre tos e de li mi ta ções para ad qui rir o

pon to de vis ta mo ral ca rac te ri za do como de sin te -

res sa do e im par ci al. Por isso, o pon to de par ti da

não pode ser ju rí di co, in te res sa do em cri ar re gras

co le ti vas en tre igua is, mas éti co, sig ni fi can do po si -

ci o nar-se como agen te mo ral di an te de al guém

ain da não par ti ci pan te do con sen so e do qual ain -

da não pos so ter ex pe riên cia de um ou tro como

um eu. Quem ar gu men tou so bre essa ques tão de

uma ma ne i ra con sis ten te foi Vin cent Bour guet,

em seu li vro O ser em ges ta ção: re fle xões bi oé ti cas 

so bre o em brião hu ma no.12 Para ele, a de fi ni ção

do es ta tu to do em brião de pen de da res pos ta a

duas ques tões. A pri me i ra deve ser dada pela

ciên cia: o em brião é uma in di vi du a li da de bi o ló gi -

ca hu ma na. A se gun da, por sua vez, deve ser res -

pon di da pela éti ca: essa in di vi du a li da de me re ce a

ca te go ria mo ral (não on to ló gi ca) de pes soa iden ti -

fi ca da com res pe i to. Qu an to à pri me i ra, ela exa -

mi na as te o ri as ci en tí fi cas de de fi ni ção da in di vi -

du a li da de de qual quer ser vivo que, em úl ti ma

aná li se, é sem pre pro ces su al e de fi ni do, se gun do

Bour guet, pelo ge no ma. Aqui apa re ce o clás si co

con tra-ar gu men to dos gê me os mo no zi gó ti cos, re -

ba ti do por ele, por que se con fun de a ci são do

con jun to ce lu lar ini ci al em dois com a seg men ta -

ção ce lu lar dos se res vi vos uni ce lu la res ou com a

mi to se das cé lu las se xu a is re pro du ti vas. A se gun -

da ques tão é es sen ci al men te éti ca: em que me di -

da essa in di vi du a li da de bi o ló gi ca hu ma na me re -

ce, no sen ti do mo ral, o res pe i to de vi do a uma

pes soa? Aqui o au tor fun da men ta-se em Kant,13

Hus serl14 e Le vi nas.15

IHU On-Line – É pos sí vel con ju gar a de fe sa

e a au to no mia da mu lher e a de fe sa do

em brião?

José Ro que Jun ges – Esses po si ci o na men tos

an ta gô ni cos são o pomo da dis cór dia en tre o gru -

po Pro-life, que de fen de o res pe i to ao em brião, e

o gru po Pro-cho i ce, que de fen de a au to no mia da

mu lher. Eles pa re cem ir re con ci liá ve is. Um gru po

de mu lhe res ame ri ca nas (3 Pro-life e 3 Pro-cho i -

ce) ten ta ram di a lo gar so bre o abor to, por ins pi ra -

ção do Arce bis po ca tó li co de Bos ton e do Go ver -

na dor de Mas sa chus sets da épo ca, em res pos ta ao 

cli ma ten so cri a do pela tra gé dia per pe tra da por

John Sal vi, na ci da de de Bos ton, em 30 de de -

zem bro de 1994, con tra clí ni cas que pra ti ca vam

abor to, as sas si nan do duas fun ci o ná ri as e fe rin do
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12 BOURGUET, V. O ser em ges ta ção: re fle xões bi oé ti cas so bre o em brião hu ma no. São Pa u lo: Ed. Lo yo la, 2002.
13 Imma nu el Kant (1724-1804): fi ló so fo prus si a no, con si de ra do como o úl ti mo gran de dos prin cí pi os da era mo der na, re pre sen -

tan te do Ilu mi nis mo, in dis cu ti vel men te um dos seus pen sa do res mais in flu en tes da Fi lo so fia. Kant teve um gran de im pac to no
Ro man tis mo ale mão e nas fi lo so fi as ide a lis tas do sé cu lo XIX, ten do esta fa ce ta ide a lis ta sido um pon to de par ti da para He gel. A
IHU On-Line nú me ro 93, de 22-03-2004, de di cou sua ma té ria de capa à vida e à obra do pen sa dor. Tam bém so bre Kant, foi
pu bli ca do este ano o Ca der nos IHU em for ma ção nú me ro 2, in ti tu la do Emma nu el Kant – Ra zão, li ber da de, ló gi ca e
éti ca. Os Ca der nos IHU em for ma ção es tão dis po ní ve is para down lo ad na pá gi na www.uni si nos.br/ihu do Insti tu to Hu ma -
ni tas Uni si nos – IHU. Kant es ta be le ceu uma dis tin ção en tre os fe nô me nos e a co i sa-em-si (que cha mou nou me non), isto é, en -
tre o que nos apa re ce e o que exis ti ria em si mes mo. (Nota da IHU On-Line)

14 Edmund Hus serl (1859-1938): fi ló so fo ale mão, prin ci pal re pre sen tan te do mo vi men to fe no me no ló gi co. Marx e Ni etzsche, até
en tão ig no ra dos, in flu en ci a ram pro fun da men te Hus serl, que era um crí ti co do ide a lis mo kan ti a no. Hus serl apre sen ta como
idéia fun da men tal de seu an tip si co lo gis mo a “in ten ci o na li da de da cons ciên cia”, de sen vol ven do con ce i tos como o da in tu i ção
ei dé ti ca e epo ché. Prag má ti co, Hus serl teve como dis cí pu los Mar tin He i deg ger, Sar tre e ou tros. (Nota da IHU On-Line)

15 Emma nu el Le vi nas: fi ló so fo e co men ta dor tal mú di co, nas ceu em 1906, na Li tuâ nia, e fa le ceu em 1995, na Fran ça. Des de
1930, era na tu ra li za do fran cês. Foi alu no de Hus serl e co nhe ceu He i deg ger, cuja obra Ser e tem po, de 1927, o in flu en ci ou
mu i to. “A éti ca pre ce de a on to lo gia” é uma fra se que ca rac te ri za o pen sa men to de Le vi nas. Ele é au tor do li vro que o con sa grou 
To ta li té et in fi ni. Essai sur l’ex té ri o ri té que foi tra du zi do para o por tu guês com o ti tu lo To ta li da de e in fi ni to (Lis boa:
Edi ções 70, 2000). No Bra sil, a Edi to ra Pers pec ti va, pu bli cou Qu a tro le i tu ras tal mú di cas, em 2003, e a Edi to ra Vo zes, De
Deus que vem a idéia, em 2002. (Nota da IHU On-Line)



ou tras. A fú ria ho mi ci da de Sal vi de i xou en ra i ve ci -

dos os mem bros do Pro-cho i ce e pre o cu pa dos os

do Pro-life pe las re per cus sões em fun ção da ca u -

sa. O gru po di a lo gou du ran te três anos, cons ta -

tan do que nun ca che ga ri am a um acor do, mas

que era pos sí vel con ver sar so bre o tema de uma

ma ne i ra res pe i to sa para ex pli ci tar e ten tar en ten -

der as ra zões de uma e ou tra po si ção. Embo ra não 

haja acor do, cre io que é pos sí vel ao me nos ten tar

en ten der a pers pec ti va da ou tra po si ção. Os que

de fen dem a au to no mia da mu lher ten tam abrir-se

para com pre en der o sig ni fi ca do an tro po ló gi co e

sim bó li co do em brião e suas im pli ca ções mo ra is, e 

os que de fen dem o em brião ten tam en ten der o

so fri men to e o beco sem sa í da em que se en con -

tram mu lhe res em si tu a ção de abor tar. As mu lhe -

res não abor tam por bel-pra zer, pois o abor to, em

ge ral, é fru to de de ci sões ator men ta das. Por ou tro

lado, aos que de fen dem a pura au to no mia na de -

ci são de abor tar, é ne ces sá rio per gun tar a que tipo 

de au to no mia se re fe rem. Tra ta-se da au to no mia

in di vi du a lis ta, isen ta da di men são in ter-re la ci o nal

e da in ter de pen dên cia que pri va ti za a ques tão do

abor to? Essa com pre en são de au to no mia está jus -

ta men te na raiz das con se qüên ci as ne ga ti vas da

mo der ni da de que es tão sen do ques ti o na das.
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“A ques tão da dis cus são do abor to é ur gen te”

Entre vis ta com José Ro ber to Gol dim

José Ro ber to Gol dim pos sui dou to ra do em

Me di ci na (Clí ni ca Mé di ca), pela Uni ver si da de Fe -

de ral do Rio Gran de do Sul. Atu al men te, é bió lo -

go do Hos pi tal de Clí ni cas de Por to Ale gre, pro fes -

sor con vi da do da Uni ver si da de Fe de ral do Rio

Gran de do Sul, pro fes sor ad jun to da Pon ti fí cia

Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio Gran de do Sul, pro -

fes sor con vi da do da Uni ver si da de do Por to e da

Esco la de Sa ú de Pú bli ca do Rio Gran de do Sul,

bió lo go do Con se lho Re gi o nal de Bi o lo gia 3ª Re -

gião, mem bro do Con se lho Con sul ti vo da So ci e -

da de de Psi qui a tria do Rio Gran de do Sul, mem -

bro de Co mi tê do Hos pi tal Mo i nhos de Ven to e só -

cio fun da dor da So ci e da de Rio-gran den se de Bi oé -

ti ca. Pos sui 10 li vros pu bli ca dos, en tre eles Aspec -

tos éti cos e le ga is dos trans plan tes de ór -

gãos (2. ed. Por to Ale gre: HCPA, 1996), Pes qui sa 

em sa ú de: leis, nor mas e di re tri zes (3. ed. Por -

to Ale gre: HCPA, 1997), e Con sen ti men to Infor -

ma do e a sua prá ti ca na as sis tên cia e pes qui -

sa no Bra sil (Por to Ale gre: EDIPUCRS, 2000).

Gol dim con ce deu uma en tre vis ta na edi ção nú me -

ro 205 da IHU On-Line, de 20 de no vem bro de

2006, so bre o fil me O jar di ne i ro fiel, exi bi do no

dia 21 de no vem bro de 2006 du ran te o Ci clo Ci ne -

ma e Sa ú de Co le ti va, pro mo vi do pelo IHU.

José Ro ber to Gol dim acre di ta que “é equi vo -

ca do tra tar do abor to des con tex tu a li zan do o tema

de suas múl ti plas in ter fa ces. A vi são do tema, den -

tro de uma pers pec ti va de uma so ci e da de plu ra lis -

ta, é bas tan te de sa fi a do ra. Precisamos bus car en -

con trar al guns con sen sos pos sí ve is, e não uma re -

so lu ção com ple ta do tema”.

Gol dim afir ma tam bém que “os em briões e

fe tos pas sa ram a fa zer par te do con jun to de se res

mo ra is que me re cem uma am pla re fle xão em re la -

ção aos li mi tes de ações que po dem ser fe i tas com

eles. Tra ta-se de uma ques tão mu i to nova, que é

uma con ti nu i da de da dis cus são so bre o es ta tu to

da mu lher, da cri an ça, das mi no ri as”. Estas e ou -

tras po si ções de José Ro ber to Gol dim, do Hos pi tal 

de Cli ní cas de Por to Ale gre você con fe re na en tre -

vis ta con ce di da por ele à IHU On-Line, em 14 de

maio de 2007.

IHU On-Line – Como se for mu la a ques tão

do es ta tu to do em brião, con si de ran do sua

im pli ca ção na ques tão do abor to?

Jose Ro ber to Gol dim – A ques tão do es ta tu to do

em brião deve ser dis cu ti da e re fle ti da pelo con jun to

da so ci e da de em to das as suas pos sí ve is im pli ca ções 

e não ape nas em re la ção à ques tão do abor to. Os

em briões e fe tos pas sa ram a fa zer par te do con jun to

de se res mo ra is que me re cem uma am pla re fle xão

em re la ção aos li mi tes de ações que po dem ser fe i tas 

com eles. Tra ta-se de uma ques tão mu i to nova, que

é uma con ti nu i da de da dis cus são so bre o es ta tu to

da mu lher, da cri an ça, das mi no ri as.

IHU On-Line – Em que con sis te a abor da -

gem éti ca do abor to (bi oé ti ca her me nêu ti -

ca) que não se re duz à abor da gem ju rí di ca

ou so ci o ló gi ca (bi oé ti ca ca su ís ti ca)?

Jose Ro ber to Gol dim – A re fle xão bi oé ti ca, no

sen ti do her me nêu ti co, como pre co ni za do pelo

pro fes sor José Ro que Jun ges,16 é uma am pla
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16 Pro fes sor no PPG em Ciên ci as da Sa ú de da Uni si nos. Con fi ra, nes ta edi ção, uma en tre vis ta ex clu si va com ele. (Nota da
IHU On-Line)



abor da gem dos as pec tos teó ri cos, en vol ven do as

di fe ren tes es co las éti cas e bi oé ti cas a res pe i to do

tema. Na vi são Prin ci pi a lis ta, o tema fun da men tal

é ca rac te ri zar se o em brião pode ser me re ce dor do 

prin cí pio do Res pe i to à Pes soa.17 Caso o seja, a

ques tão da pri va ci da de cor po ral pas sa a fa zer par -

te da pa u ta das dis cus sões. Da mes ma for ma, a

ques tão da Be ne fi cên cia, en ten di da no seu sen ti -

do mais am plo de fa zer o Bem e evi tar o Mal, tam -

bém en tra nes ta abor da gem. Por fim, o prin cí pio

da Jus ti ça pode de bru çar-se so bre o de ver de to -

dos nós pe ran te o em brião. Se a abor da gem

muda para a Te o ria dos Di re i tos Hu ma nos, a prin -

ci pal ques tão pas sa a ser o re co nhe ci men to do

em brião como de ten tor de di re i tos, a co me çar

pelo di re i to à vida. Na vi são da Éti ca das Vir tu -

des,18 po de ri am ser fe i tas con si de ra ções de qua is

vir tu des, isto é, tra ços de ca rá ter ade qua dos, nós

pre ci sa mos ter fren te a um em brião. Por exem plo,

po de mos ter com pa i xão e mi se ri cór dia por um

em brião? O em brião já é ca paz de ser ama do? Por 

fim, uma úl ti ma es co la que po de ria ser uti li za da é

a da Alte ri da de. O em brião pode ser con si de ra do

como um ou tro que me gera res pon sa bi li da des e

que me per mi te re co nhe cer a mim pró prio?

Estas se ri am al gu mas pou cas ques tões den tre 

ou tras tan tas que po de ri am ser pensadas.

IHU On-Line – O abor to é um pro ble ma

para o qual é ne ces sá rio en con trar uma so -

lu ção ou é uma so lu ção para ou tra ques tão

não for mu la da?

Jose Ro ber to Gol dim – A ques tão da dis cus são

do abor to é ur gen te. É fun da men tal dis cu tir este

tema, que é um dos mais de li ca dos e di fí ce is de se -

rem abor da dos. É equi vo ca do, no en tan to, tra tar

do abor to des con tex tu a li zan do o tema de suas

múl ti plas in ter fa ces. A vi são do tema, den tro de

uma pers pec ti va de uma so ci e da de plu ra lis ta, é

bas tan te de sa fi a do ra. Pre ci sa mos bus car en con -

trar al guns con sen sos pos sí ve is, e não uma re so lu -

ção com ple ta do tema.

IHU On-Line – O pro ble ma do abor to po de -

ria ter uma ou tra so lu ção do que uma lei a

fa vor ou essa é a úni ca res pos ta?

Jose Ro ber to Gol dim – A so lu ção le gal é uma

den tre tan tas. Pode re sol ver ou apro fun dar ain da

mais a dis tân cia en tre a prá ti ca e o ide al ju rí di co

pro pos to. Mais im por tan te do que pro por uma lei

é aca tá-la. É dis cu tir uma pro pos ta de lei ca paz de

re fle tir um con sen so da so ci e da de so bre o tema,

quan do en tão a lei que dele emer ge se tor na uma

res pos ta a esta ques tão e não um de sa fio ou uma

ame a ça.

IHU On-Line – Em que me di da se pode re la -

ci o nar o fe nô me no do abor to com a men ta -

li da de abor tis ta que ba na li za a ques tão?

Jose Ro ber to Gol dim – To dos os te mas têm di -

fe ren tes ques tões e pon tos de vis ta. Qu al quer as -

sun to nos mo bi li za, nos faz pen sar em um po si ci o -

na men to. As in tu i ções mo ra is e as es co lhas mo ra is 

fa zem par te do nos so dia-a-dia. O im por tan te é re -

co nhe cer o que é cren ça ou de se jo as so ci a do a

uma dis cus são. O im por tan te é tra zer para o pla no 

ra ci o nal de de li be ra ção o tema pro pos to, re co -

nhe cen do que as pes so as têm cren ças e po dem

ser to tal men te an ta gô ni cas, mas, mes mo as sim,

de vem ser res pe i ta das e dis cu ti das. Des ta dis cus -

são, pode emer gir algo novo que per mi ta cons tru ir

uma so lu ção e não a per pe tu a ção do con fli to.

IHU On-Line – É pos sí vel con ju gar a de fe sa

e a au to no mia da mu lher com a de fe sa do

em brião?

Jose Ro ber to Gol dim – A ques tão do abor to

não pode ser re du zi da ao en fren ta men to en tre a

au to no mia da mu lher a de fe sa do em brião. Se for -

mos dis cu tir esta ques tão de for ma mais con se -
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17 O Prin cí pio do Res pe i to à Pes soa ou da au to no mia, as pec to cen tral na bi oé ti ca, deve ga ran tir que a pri va ci da de, a ve ra ci da de e 
a au to no mia dos in di ví du os en vol vi dos em qual quer pes qui sa se jam res guar da das. (Nota da IHU On-Line)

18 A te o ria da vir tu de ba se ia-se em gran de par te na Éti ca a Ni có ma co, de Aris tó te les, sen do, por isso, às ve zes, co nhe ci da como
neo-aris to te lis mo. Ao con trá rio dos kan ti a nos e dos uti li ta ris tas, que se con cen tram ti pi ca men te na re ti dão ou não de ações par -
ti cu la res, os teó ri cos da vir tu de con cen tram-se no ca rá ter e es tão in te res sa dos na vida da pes soa como um todo. A ques tão cen -
tral para os teó ri cos da vir tu de é “Como devo vi ver?”. A res pos ta por eles dada a esta ques tão é: cul ti ve as vir tu des. Só cul ti van -
do as vir tu des po de re mos pros pe rar como se res hu ma nos. (Nota da IHU On-Line)



qüen te, de ve mos pen sar na ques tão do re co nhe -

ci men to do em brião como pes soa ou não. Se des -

qua li fi car mos o em brião como pes soa, a ques tão

se re sol ve fa cil men te. Se for ace i to o cri té rio de

pes soa, deve-se co te já-lo fren te ao novo con fli to

que emer ge, ou seja, um con fli to en tre au to no mi -

as da mu lher e do em brião. Po rém, não se

pode re du zir uma ques tão tão com ple xa quan to

esta ao sim ples cho que en tre duas au to no mi as

pes so a is. A dis cus são vai mu i to além, apro fun -

dan do-se de ma ne i ra im pres si o nan te.

IHU On-Line – O abor to pode ser con si de ra -

do um mé to do de con tro le da na ta li da de?

Jose Ro ber to Gol dim – De acor do com o es ta -

tu to con fe ri do ao em brião, esta res pos ta pode ser

sim ou não. O im por tan te é não sim pli fi car a ques -

tão. Toda sim pli fi ca ção im pli ca em per da de com -

ple xi da de, a qual gera mais in cer te za pela per da

de in for ma ções que o pró prio pro ces so de sim pli -

fi ca ção acar re tou. Vol to a re pe tir: o im por tan te,

nes ta e em ou tras ques tões po lê mi cas, é man ter o

diá lo go, per mi tin do que as di fe ren tes cor ren tes

com par ti lhem suas an si e da des, de se jos e cren ças

as so ci a dos ao tema. A es tru tu ra ção ade qua da do

re fe ren ci al e da ex pe riên cia já acu mu la da so bre o

tema per mi ti rão che gar a al guns con sen sos, tal vez

não a uma so lu ção am pla e fi nal, mas a uma pos -

sí vel, den tro das cir cuns tân ci as atu a is.
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“Con si de ra mos ne ces sá rio con ci li ar a de fe sa do feto

com a de fe sa da mu lher”

Entre vis ta com Di et mar Mi eth e Ire ne Mi eth

Di et mar Mi eth es tu dou Te o lo gia e Fi lo so fia

em Fre i burg, em Tri er e em Mu ni que. Des de

1981, é pro fes sor de Éti ca Te o ló gi ca, com ên fa se

na ciên cia da so ci e da de, na Uni ver si da de de Tü -

bin gen. Este teó lo go mo ral de sen vol veu o Cen tro

para a éti ca nas ciên ci as na uni ver si da de de Tü bin -

gen. Ire ne Mi eth é mem bro do gru po con sul ti vo

da Co mis são Eu ro péia de Éti ca, em Bru xe las.

Con duz tam bém a rede eu ro péia para a éti ca bi o -

mé di ca. Além dis so, des de 1999, é de pu ta do-pre -

si den te do Con se lho de Éti ca do de par ta men to fe -

de ral de sa ú de na Ale ma nha. Em suas pes qui sas,

Mi eth des ta ca to das as es ca las éti cas, tais como éti -

ca do tra ba lho, éti ca do es por te, te o ria da cri a ção e 

tec no lo gia am bi en tal. Di et mar é au tor de A di ta -

du ra dos ge nes: A bi o tec no lo gia en tre a vi a -

bi li da de téc ni ca e a dig ni da de hu ma na (Pe -

tró po lis: Vo zes, 2001) e Che cosa vo gli a mo po -

te re? Eti ca nell ’e po ca del la bi o tec ni ca (O

que que re mos po der? Éti ca na épo ca da bi o téc ni -

ca, Bres cia: Qu e ri ni a na, 2003), en tre ou tras obras. 

Ire ne Mi eth é au to ra de Ka te che se in der kü -

che. Kin der fra gen ver lan gen ant wort.

“Con si de ra mos ne ces sá rio co nec tar a de fe sa

do feto com a de fe sa da mu lher. A au to de ter mi na -

ção é im por tan te, po rém, do pon to de vis ta mo ral,

não pode ser en ten di da como ar bi tra ri e da de, pois

en tão o re sul ta do de uma de ci são se ria mo ral men -

te in di fe ren te.” Esta afir ma ção foi fe i ta pelo ca sal

de pes qui sa do res Di et mar e Ire ne Mi eth, em en tre -

vis ta por e-mail, con ce di da por am bos com ex clu si -

vi da de à IHU On-Line, em 14 de maio de 2007.

IHU On-Line – Como se for mu la a ques tão

do es ta tu to do em brião, con si de ran do sua

im pli ca ção na ques tão do abor to?

Di et mar e Ire ne Mi eth – A dis cus são em tor no

do em brião in vi tro está co ne xa com aque la em

tor no do feto in vivo, quan do se con si de ra a con ti -

nu i da de do de sen vol vi men to. Tam bém o em -

brião fica sob o cri té rio da dig ni da de hu ma na, que 

vale in de pen den te men te do es ta do de de sen vol -

vi men to e in de pen den te men te de pro pri e da des

de pes so as hu ma nas. Mas os pro ble mas da gra vi -

dez e os pro ble mas in vi tro são di fe ren tes. Na gra -

vi dez, a éti ca bus ca o vín cu lo en tre o di re i to à vida

do feto e o fu tu ro da mãe; na fer ti li za ção in vi tro, o

em brião se tor na ma te ri al de pes qui sa fora do de -

se jo pa ter no/ma ter no de ter um fi lho. Isso, ao nos -

so ver, não pode ser eti ca men te ace i to.

IHU On-Line – Em que con sis te a abor da -

gem éti ca do abor to (bi oé ti ca her me nêu ti -

ca) que não se re duz à abor da gem ju rí di ca

ou so ci o ló gi ca (bi oé ti ca ca su ís ti ca)?

Di et mar e Ire ne Mi eth – Uma bi oé ti ca her me -

nêu ti ca par te si mul ta ne a men te de prin cí pi os, isto

é, da in di vi sí vel dig ni da de hu ma na, da qual fa la -

mos, e dos di re i tos hu ma nos, que di zem res pe i to a 

todo aque le que faz par te da hu ma ni da de. Mas,

ao mes mo tem po, ela tam bém le van ta ques tões

que di zem res pe i to à pró pria ciên cia e a suas in -

ten ções e, res pec ti va men te, pers pec ti vas, por

exem plo, a da exi gên cia por trans pa rên cia e pela

exa ti dão ci en tí fi ca e pro ba bi li da de de op ções, que 

afir mam po der aju dar o ser hu ma no. Esta exi gên -

cia não é até ago ra cum pri da pela ciên cia.

IHU On-Line – O abor to é um pro ble ma para o

qual é pre ci so en con trar uma so lu ção ou é uma 

so lu ção para ou tra ques tão não for mu la da?
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Di et mar e Ire ne Mi eth – A fre qüen te in ter rup -

ção da gra vi dez por ra zões de má si tu a ção so ci al

não re pou sa sim ples men te ape nas em de ci sões

sub je ti vas, mas tam bém, e, so bre tu do, num

desen vol vi men to so ci al ina de qua do: apo io in su -

fi ci en te para re la ções e uma gra vi dez pre ma tu ra,

ace i ta ção fa mi li ar ine xis ten te, fal ta de es cla re ci -

men to e acon se lha men to, in di fe ren ça dos ho mens. 

Pa re ce-nos pa ra do xal que, por exem plo, na men -

ta li da de de fen di da pela mí dia, é so li ci ta do, de um

lado, um frio pla ne ja men to da na ta li da de e, de

ou tro, um amor ro mân ti co (não ra ci o nal e mu i to

emo ci o nal).

IHU On-Line – O pro ble ma do abor to po de -

ria ter uma ou tra so lu ção do que uma lei a

fa vor, ou essa é a úni ca res pos ta?

Di et mar e Ire ne Mi eth – Uma po lí ti ca so ci al é,

por isso, mais im por tan te do que o di re i to pe nal.

Quem usa in de vi da men te o di re i to pe nal como

subs ti tu ti vo do di re i to so ci al trans fe re o pro ble ma

da de ci são a mu lhe res for te men te one ra das.

IHU On-Line – Em que me di da se pode re la -

ci o nar o fe nô me no do abor to com a men ta -

li da de abor tis ta que ba na li za a ques tão?

Di et mar e Ire ne Mi eth – A ba na li za ção do pro -

ble ma exis te em am pla di fu são, en quan to a in ter -

rup ção da gra vi dez é ex pli ca da e em pre ga da

como mé to do de con tro le da na ta li da de. Infe liz -

men te, as pes so as ori en tam sua mo ral pelo di re i to

pe nal, ao in vés de dis tin guir aqui exa ta men te o

que é bom e cer to da qui lo que é pu ní vel. Uma

ofen si va mo ral de ve ria si tu ar-se na pos si bi li da de

de uma vida com fi lhos.

IHU On-Line – É pos sí vel con ju gar a de fe sa

e a au to no mia da mu lher com a de fe sa do

em brião?

Di et mar e Ire ne Mi eth – Con si de ra mos ne ces -

sá rio co nec tar a de fe sa do feto com a de fe sa da

mu lher. A au to de ter mi na ção é im por tan te. Po -

rém, do pon to de vis ta mo ral, não pode ser en ten -

di da como ar bi tra ri e da de, pois en tão o re sul ta do

de uma de ci são se ria mo ral men te in di fe ren te. Dis -

so não se pode fa lar aqui. A au to no mia é com fre -

qüên cia ins tru men ta li za da, sen do atri bu í da a âm -

bi tos onde se quer afas tá-la da res pon sa bi li da de

so ci al de to dos, prin ci pal men te dos ho mens. Uma

au to de ter mi na ção res pon sá vel pres su põe pos si bi -

li da des de ori en ta ção e acon se lha men to. Mu i tas

mu lhe res ex pe ri men tam mu i to bem o di re i to do

bebê em for ma ção como exi gên cia mo ral, mas

elas que rem sa ber como po dem fa zer isso e o que

de vem cum prir – tam bém se gun do a pró pria opi -

nião. Tra ta-se, por con se guin te, de con tri bu ir para 

a auto-re a li za ção da mu lher com fi lho. Para este

fim, deve-se pro ce der só cio-ju ri di ca men te a uma

co ne xão da pa ter ni da de/ma ter ni da de com ca mi -

nhos de for ma ção e vo ca ção, com a pos si bi li da de

de uma for ma ção fa mi li ar pre co ce e a de so ne ra -

ção so ci al de edu ca do res iso la dos, en tre ou tros.

IHU On-Line – O abor to pode ser con si de ra -

do um mé to do de con tro le da na ta li da de?

Di et mar e Ire ne Mi eth – Não, o con tro le da na -

ta li da de im pe de o sur gi men to de um em brião, en -

quan to o abor to tira a vida do em brião. Há, sem

dú vi da, me i os de re gu la ção da na ta li da de como a

es pi ral ou al guns blo que a do res da ovu la ção, os

qua is, como se gun do ní vel de con tro le, tam bém

pre vê em o efe i to abor ti vo. Isto é, com fre qüên cia,

to ma do como exem plo de uma du pla mo ral,

quan do o di re i to pre vê isto, mas re a ge se ve ra -

men te ao abor to. Com a ni di fi ca ção do em brião

no úte ro dá-se, evi den te men te, uma re la ção mais

in ten si va que re for ça uma obri ga ção mo ral, a qual 

tam bém exis te fren te a em briões an tes da ni di fi ca -

ção. Aqui se diz, com fre qüên cia, que a “na tu re za” 

mu i tas ve zes im pe de por si mes ma a ni di fi ca ção.

Mas a na tu re za tam bém não tem ne nhu ma res -

pon sa bi li da de mo ral, pois ela é mo ral men te cega.
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“O abor to é um as sun to de or dem plu ral, de sa ú de pú bli ca,

um pro ble ma so ci al e fa mi li ar”

Entre vis ta com Ela i ne Gle ci Ne u en feldt

Ela i ne Gle ci Ne u en feldt pos sui gra du a ção em 

Te o lo gia, pela Esco la Su pe ri or de Te o lo gia, e

mes tra do e dou to ra do em Te o lo gia, pelo Insti tu to

Ecu mê ni co de Pós-Gra du a ção (IEPG). Atu al men -

te, Ela i ne é pro fes so ra da Cá te dra de Te o lo gia Fe -

mi nis ta da Esco la Su pe ri or de Te o lo gia e de sen -

vol ve o pro je to de pes qui sa in ti tu la do “Iti ne rá ri os

e er rân ci as da se xu a li da de, dos di re i tos re pro du ti -

vos e do abor to: abor da gens bí bli co-te o ló gi cas”.

Ela i ne é tam bém pas to ra vo lun tá ria na Igre ja

Evan gé li ca de Con fis são Lu te ra na, as ses so ra e di -

re to ra do Cen tro de Estu dos Bí bli cos. Tem ex pe -

riên cia na área de Te o lo gia e Bí blia, com ên fa se

em Estu dos de Gê ne ro, atu an do prin ci pal men te

com os se guin tes te mas: gê ne ro, te o lo gia fe mi nis -

ta, es tu dos bí bli cos, le i tu ra po pu lar da bí blia e her -

me nêu ti ca fe mi nis ta.

“A ciên cia não tem uma res pos ta úni ca nem

um con sen so para di zer quan do a vida hu ma na

co me ça”, afir ma Ela i ne Gle ci, por isso “a dis cus -

são so bre a ca pa ci da de de de ci são da mu lher em

as sun tos en vol ven do a sua vida re pro du ti va não

de ve ria ser re du zi da a es ta be le cer um tem po

opor tu no em que se pode intervir no processo de

gravidez”.

“Uma pos si bi li da de é de fi nir o em brião como 

pes soa em po ten ci al, uma vez que este não tem

de sen vol vi do uma uni da de cor po ral que con si ga

uma vi a bi li da de de vida”, sus ten ta a teó lo ga na

en tre vis ta con ce di da à IHU On-Line, dia 14 de

maio de 2007.

IHU On-Line – Como se for mu la a ques tão

do es ta tu to do em brião, con si de ran do sua

im pli ca ção na ques tão do abor to?

Ela i ne Ne u en feldt – Há di fe ren tes po si ções so -

bre esta ques tão. A ciên cia não tem uma res pos ta

úni ca nem um con sen so para di zer quan do a vida

hu ma na co me ça. Tal vez este tam bém seja um viés 

equi vo ca do de se in tro du zir o de ba te so bre a in -

ter rup ção vo lun tá ria de uma gra vi dez in de se ja da.

A dis cus são so bre a ca pa ci da de de de ci são da mu -

lher em as sun tos en vol ven do a sua vida re pro du ti -

va não de ve ria ser re du zi da a es ta be le cer um tem -

po opor tu no em que se pode in ter vir no pro ces so

de gra vi dez.

Uma pos si bi li da de é de fi nir o em brião como

pes soa em po ten ci al, uma vez que este não tem

de sen vol vi do uma uni da de cor po ral que con si ga

uma vi a bi li da de de vida. Na ver da de, se ria mais

ade qua do se fa lás se mos em pro ces so vi tal em an -

da men to, ou seja, en ten der que há mo men tos que 

vão sen do de fi ni dos na me di da em que o tem po

vai acon te cen do, en tre a con cep ção e a gra vi dez,

no seu tem po de nove me ses. Entre a con cep ção e 

o ani da men to do óvu lo fe cun da do no úte ro, são

ne ces sá ri os em tor no de 14 dias. Nes te pro ces so,

o zi go to nem sem pre com ple ta o seu ani da men to

no úte ro, mas é eli mi na do “na tu ral men te”, re sul -

tan do na mens tru a ção. A vi a bi li da de de vida só

ocor re após 28 semanas de gravidez, quando a

capacidade neurológica do feto já se encontra

mais estabelecida.

Nes te pro ces so, em al gum mo men to dos pri -

me i ros tem pos de vida é que nos tor na mos pes so -

as. Isto im pli ca di zer que a no ção de pes soa está

cons tru í da a par tir da res pon sa bi li da de nas de ci -

sões das par tes en vol vi das no pro ces so de re pro -

du ção hu ma na, bem como a par tir da re la ção gra -

da ti va que o feto vai es ta be le cen do com a mãe e

27



da co mu ni ca ção com o meio em que se está sen -

do ges ta do. Algo que o em brião, em bo ra ge ne ti -

ca men te com ple to a par tir da con cep ção e, por -

tan to, a caminho de nascer como ser humano,

desenvolve somente aos poucos.

IHU On-Line – Em que con sis te a abor da -

gem éti ca do abor to (bi oé ti ca her me nêu ti -

ca), que não re duz à abor da gem ju rí di ca ou

so ci o ló gi ca (bi oé ti ca ca su ís ti ca)?

Ela i ne Ne u en feldt – É pre ci so in se rir o de ba te

em tor no da ca pa ci da de de de ci dir com res pon sa -

bi li da de na in ter rup ção de uma gra vi dez no cam po 

da éti ca. De éti ca tam bém se tra ta quan do a hi po -

cri sia sal ta aos olhos nas pos tu ras que su pos ta men -

te se di zem em de fe sa da vida, mas não de mons -

tram o me nor com pro mis so com pes so as que mor -

rem de fome, na mi sé ria, ex clu í das de qual quer

dig ni da de. A pers pec ti va éti ca deve ser in tro du zi da, 

pois as sim va mos per gun tar pela ca pa ci da de das

mu lhe res de de ci dir com res pon sa bi li da de em as -

sun tos re fe ren tes ao seu cor po/cor po re i da de, à se -

xu a li da de e à re pro du ção. Esta ca pa ci da de ou di -

re i to de de ci dir não deve ser vis to de for ma in di vi -

du a li za da (ou seja, o pro ble ma ser con si de ra do

ape nas das mu lhe res), mas este é um as sun to que

re quer res pon sa bi li za ção dos ho mens tam bém.

Atu al men te, com a lei que pe na li za as mu lhe -

res, os ho mens es tão com ple ta men te des res pon -

sa bi li za dos. Se há uma gra vi dez não de se ja da,

hou ve um ho mem en vol vi do an tes com esta mu -

lher. A per gun ta é: “Onde se en con tra este ho -

mem na hora de esta mu lher to mar esta di fí cil e

do lo ro sa de ci são so bre a pos si bi li da de de le var

adi an te ou não esta gra vi dez?”. A so ci e da de isen ta

o ho mem da res pon sa bi li da de, ao cul pa bi li zar a

mu lher so bre a de ci são que ela vai to mar na so li -

dão. Nes ta li nha, ain da fica um de sa fio gran de para 

as igre jas: quan do le van tam o as sun to, ra ra men te

re me tem para a res pon sa bi li za ção dos ho mens,

para o com pro mis so dos ho mens de dis cu tir a sua

par ti ci pa ção nos as sun tos da se xu a li da de e re pro -

du ção. E aqui é mis ter dis cu tir as sun tos como a vi o -

lên cia se xis ta, o es tu pro, o in ces to e ou tras tan tas

for mas de vi o lên cia se xu al que, se gun do da dos es -

ta tís ti cos, tem os ho mens como per pe tra do res.

Co brar pos tu ras éti cas tem a ver com olhar o

am bi en te, o en tor no e a re a li da de que cer cam as

mu lhe res que pre ci sam de ci dir res pon sa vel men te. 

Éti ca tem re la ção com cu i da do e aco lhi da, e tam -

bém com acom pa nha men to pas to ral, ca paz de

aju dar nas de ci sões que en vol vam as sun tos da vi -

a bi li da de de uma gra vi dez. Por mais do lo ro so que 

seja, mu i tas ve zes in ter rom per uma gra vi dez não

de se ja da pode ser ain da uma pos si bi li da de

melhor disponível neste momento e nesta

situação para a mulher envolvida.

IHU On-Line – O abor to é um pro ble ma para 

o qual é ne ces sá rio en con trar uma so lu ção

ou é uma so lu ção para ou tra ques tão não

for mu la da?

Ela i ne Ne u en feldt – Dis cu tir a in ter rup ção da

gra vi dez no cam po da éti ca im pli ca pri me i ro re co -

nhe cer as mu lhe res como su je i tos ca pa zes de to -

mar de ci sões éti cas com res pon sa bi li da de. E,

aqui, pre ci sa-se des cons tru ir a idéia de que quem

ad vo ga pelo di re i to e ca pa ci da de de de ci são das

mu lhe res é pró-abor to ou tem uma men ta li da de

abor tis ta. Esta é uma ava li a ção equi vo ca da e, que 

na ma i o ria das ve zes, re fle te um pré-jul ga men to

so bre a si tu a ção. Não se tra ta de de fen der o abor -

to como so lu ção.

O con fli to de di re i tos ocor re en tre a vi a bi li da -

de de le var adi an te uma gra vi dez não de se ja da,

da ca pa ci da de de agüen tar o de sen vol vi men to

des ta gra vi dez por par te da mu lher, e o es ta tu to de 

ser hu ma no, por ca u sa da sua ads cri ção ao gê ne -

ro hu ma no, do em brião. A de ci são se co lo ca, en -

tão, não num ní vel de es co lher en tre uma co i sa

boa e ou tra má, mas en tre duas si tu a ções di fí ce is e 

do lo ro sas. Cabe aqui ao su je i to de di re i to a res -

pon sa bi li da de de se guir ou in ter rom per com o

pro ces so de gra vi dez. Nun ca será uma de ci são fá -

cil e li ge i ra, ca paz de le var a um re sul ta do de ale -

gria. Sem pre será um mo men to de so li dão, de dor 

e so fri men to. Fan ta sia quem pro cla ma o con trá -

rio. Não co nhe ce o so fri men to e não ou viu de for -

ma so li dá ria o tes te mu nho de mu lhe res que já

pas sa ram por esta si tu a ção quem diz que elas usa -

ri am o abor to de for ma ir res pon sá vel e rá pi da de -

ma is se ele fos se des cri mi na li za do.
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A pos tu ra que le van ta a ne ces si da de de so li -

da ri e da de on to ló gi ca hu ma na, e, por isso, res -

pe i to pelo zi go to, para ser co e ren te, de ve ria re -

me ter a mes ma per gun ta pela so li da ri e da de com

as mu lhe res e sua in te gri da de psi co ló gi ca, fí si ca e 

mo ral. Isto re quer per gun tar se ela tem con di ções 

re a is de le var adi an te esta gra vi dez. Nem sem pre

a gra vi dez é re sul ta do de um en gen dra men to

acor da do en tre duas pes so as, de um ato de

amor. Mu i tas ve zes, há vi o lên cia se xu al, des co -

nhe ci men to do cor po, in ca pa ci da de de ge rir a

pró pria vida de for ma sa tis fa tó ria, que se atra ves -

sam como re a lidades cons ti tu ti vas da vida se xu al

e re pro du ti va das mu lhe res.

IHU On-Line – O pro ble ma do abor to po de -

ria ter uma ou tra so lu ção do que uma lei a

fa vor ou essa é a úni ca res pos ta?

Ela i ne Ne u en feldt – Uma res pos ta que se li mi ta

a di zer a fa vor ou con tra não con se gue es ta be le cer 

uma agen da mí ni ma para um diá lo go. O de sa fio

hoje se co lo ca em cons tru ir uma agen da que seja

ca paz de su pe rar o em ba te das po si ções an ta gô ni -

cas. São pres su pos tos, para um diá lo go, pos tu ras

de es cu ta ati va e par ti ci pa ti va e es cu ta so li dá ria

das mu lhe res que pas sam por si tu a ções onde pre -

ci sam to mar de ci sões di fí ce is. Diá lo go im pli ca em

es cu tar as vo zes e re co nhe cer as mu lhe res como

su je i tos ca pa zes de to mar de ci sões éti cas com

res pon sa bi li da de.

Uma pos tu ra que pro mo ve ria re fle xões ca pa -

zes de abrir para um de ba te mais am plo, en vol -

ven do di fe ren tes su je i tos so ci a is em ter mos pe da -

gó gi cos e pas to ra is, po de ria ser: ma ni fes tar a opi -

nião con trá ria à ba na li za ção do abor to, ir além de

po si ções sim plis tas, ex tre mis tas ou fun da men ta lis -

tas, e ma ni fes tar a con tra ri e da de a uma lei que

pune e cri mi na li za a mu lher. O abor to é um as sun -

to de or dem plu ral, de sa ú de pú bli ca, um pro ble -

ma so ci al e fa mi li ar. Sen do plu ral, irá re que rer

ma ni fes ta ções e de ba tes plu ra is e aber tos.

Posturas fechadas e condenatórias ou simplistas

não ajudam para dar continuidade ao tema.

IHU On-Line – Em que me di da se pode re la -

ci o nar o fe nô me no do abor to com a men ta -

li da de abor tis ta que ba na li za a ques tão?

Ela i ne Ne u en feldt – Em pri me i ro lu gar, é pre ci -

so en ten der o que se quer di zer quan do se for mu la 

a idéia de men ta li da de abor tis ta, con for me eu já

dis se aci ma. Enten do que ad vo gar pela ca pa ci da -

de mo ral de mu lhe res to ma rem de ci sões éti cas

com res pon sa bi li da de está lon ge de car re gar em si 

o que se tem ten ta do cha mar de men ta li da de

abor tis ta. Ba na li zar o as sun to se ria, no meu en ten -

di men to, ob vi ar a re a li da de bru tal que faz com

que no Bra sil o abor to seja a quar ta ca u sa de mor -

ta li da de ma ter na. E ain da pior é sa ber que se os

da dos es ta tís ti cos re gis tras sem de for ma cor re ta os 

nú me ros, se ri am ain da ma i o res. Esti ma-se que

ocor ram um mi lhão de abor tos clan des ti nos no

país a cada ano. Uma gran de par te des sas mu lhe -

res são me ni nas com ida de de até 15 anos, ou mu -

lhe res se pa ra das ou sol te i ras. A ma i o ria de las é

po bre e sem con di ções fi nan ce i ras para re ce ber

um aten di men to ade qua do. Ba na li zar o abor to é

não to mar em con ta esta re a li da de, e se guir di zen -

do que se de fen de a vida.

IHU On-Line – É pos sí vel con ju gar a de fe sa

e a au to no mia da mu lher e a de fe sa do

em brião?

Ela i ne Ne u en feldt – É pre ci so si tu ar a dis cus são

da de ci são de in ter rup ção vo lun tá ria da gra vi dez

com a men ta li da de cons tru í da para as mu lhe res

que as im pe le para a ma ter ni da de com pul só ria. A

so ci e da de pa re ce só re co nhe cer as mu lhe res em

seu pa pel de mãe. Ampli ar o en ten di men to, in -

clu indo mu lhe res e a sua si tu a ção de gra vi dez,

acon te ce rá na me di da em que o su je i to so ci al mu -

lher seja co lo ca do mais na roda do de ba te quan do 

se tra ta dos di re i tos re pro du ti vos. Impli ca tam bém

en ten der que quan do se fala em di re i tos re pro du -

ti vos quer-se di zer algo mais am plo que só de ba ter 

so bre o abor to: dis cus sões da se xu a li da de em ge -

ral, ou quan do, com quem, quan tos, em que épo -

ca, e como se quer ter fi lhos e fi lhas.

É pos sí vel en tão, con ju gar es tas duas de fe -

sas, quan do se tra ba lha pela edu ca ção se xu al nas

es co las, nos es pa ços co mu ni tá ri os, quan do ações

con cre tas para eli mi nar a ig no rân cia em as sun tos

de sa ú de re pro du ti va são de sen vol vi das e pro pos -

tas, em to dos os âm bi tos. De fe sa de vida tem a ver 

com edu ca ção e apo io fa mi li ar, sen si bi li zan do
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tan to ho mens como mu lhe res para ati tu des con -

se qüen tes e res pon sa bi li da de por seus atos. De fe -

sa de vida, por sua vez, tem a ver com uma pos tu -

ra crí ti ca a um sis te ma eco nô mi co que gera po bre -

za e ex clu são. É fato que a ma i o ria das mu lhe res

que toma a de ci são de in ter rom per uma gra vi dez

não de se ja da o faz por que está sozinha e não

consegue vislumbrar possibilidades de ter uma

criança nesta situação, como já disse.

Em ter mos de ar gu men ta ção cris tã, eu for -

mu lo mi nha pos tu ra com base na idéia bí bli ca do

sa cer dó cio ge ral de to das as pes so as cren tes e na

abun dân cia da gra ça de Deus para toda pes soa. A 

pes soa hu ma na tem aces so di re to a Deus e, di an te 

des ta re a li da de, tem a ha bi li da de e a res pon sa bi li -

da de mo ral de co nhe cer e pra ti car a Sua von ta de.

É pre ten são au to ri tá ria que rer se co lo car de agen -

te mo ral in ter me diá rio úni co, que con tro la e li mi ta 

o diá lo go com Deus. As Igre jas têm pa pel fun da -

men tal na ori en ta ção de ca mi nhos que le vem a

ati tu des res pon sá ve is. Con tu do, não po dem re -

que rer para si a ex clu si vi da de do agen ci a men to

mo ral e éti co. A gra ça de Deus é am pla e aco lhe -

do ra para aque las que, com res pon sa bi li da de, fa -

zem suas es co lhas no cam po da re pro du ção e da

se xu a li da de. A gra ça se es ten de so bre as que de ci -

dem pela ma ter ni da de, mas tam bém so bre

aquelas que, em meio a ambigüidades e conflitos,

a dores e temores, precisam tomar a difícil decisão 

de interromper uma gravidez inviável.

IHU On-Line – O abor to pode ser con si de ra -

do um mé to do de con tro le da na ta li da de?

Ela i ne Ne u en feldt – Não. E vejo que di fi cil men -

te al gum gru po de mu lhe res, fe mi nis ta ou ou tro,

dis cu te nes ta li nha. Este é pro ble ma quan do se re -

duz o tema do abor to a po si ções an ta gô ni cas, de

ser con tra ou a fa vor. Ou quan do não se con se gue 

es ta be le cer uma agen da mí ni ma de diá lo go e se

pres su põe o que o ou tro lado está que ren do di zer.

Di a lo gar re quer ou vir pri me i ro para de po is emi tir

idéi as e con ce i tos. Impli ca tam bém, e fun da men -

tal men te, de sar mar-se de po si ções fe cha das.

Deve-se ou vir o tes te mu nho de mu lhe res e per mi -

tir que a sua voz e sua ex pe riên cia de vida cons -

tru am ar gu men tos, vi san do a con ce i tos que não

ba na li zem nem cris ta li zem po si ções.
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A in ter rup ção vo lun tá ria da gra vi dez:

ques tões em aber to no in te ri or da Igre ja Ca tó li ca

Por Lú cia Ri be i ro

Lú cia Ri be i ro é dou to ra em So ci o lo gia, pela

Uni ver si da de do Mé xi co. É tam bém as ses so ra de

mo vi men tos so ci a is, par ti cu lar men te vin cu la da às

CEBs. É au to ra de Entre (in)cer te zas e con tra -

di ções: prá ti cas re pro du ti vas en tre mu lhe -

res das Co mu ni da des Ecle si a is de Base da

Igre ja Ca tó li ca (Rio de Ja ne i ro: NAU, 1997) e

Se xu a li da de e re pro du ção: o que os pa dres

di zem e o que de i xam de di zer (Pe tró po lis: Vo -

zes, 2001). Em par ce ria com Le o nar do Boff, aca -

ba de lan çar Mas cu li no/Fe mi ni no: ex pe riên ci -

as vi vi das (Rio de Ja ne i ro: Re cord, 2007).

O pre sen te tex to foi apre sen ta do pela so ció -

lo ga Lú cia Ri be i ro no Se mi ná rio Fron te i ras da

Bi oé ti ca na mesa “As múl ti plas di men sões do di -

re i to à vida”, no Pro gra ma de Estu dos Avan ça dos

em Ciên cia e Re li gião – Insti tu to de Hu ma ni da des

– Uni ver si da de Cân di do Men des – Rio de Ja ne i ro, 

19 de se tem bro de 2007, e en vi a do pela au to ra

para ser pu bli ca do, com ex clu si vi da de, pe los Ca -

der nos IHU em for ma ção.

Nes te tex to, a so ció lo ga apre sen ta olha res di -

fe ren tes so bre o tema do abor to, como a in ter rup -

ção de um pro ces so vi tal, que tem como ori gem o

mo men to da con cep ção. Apre sen ta a di men são

es sen ci al men te re la ci o nal, que acon te ce no cor po

fe mi ni no, mas que su põe tam bém a par ti ci pa ção

mas cu li na; por tan to, sua in ter rup ção en vol ve –

em bo ra de formas distintas – a mulher, o homem

e o ser em formação.

Por ou tro lado, ela apre sen ta tam bém a pro -

ble má ti ca da re pro du ção hu ma na con di ci o na da

pela so ci e da de como um todo, in clu in do a di men -

são so ci al, eco nô mi ca, cultural e jurídica.

Por oca sião da Cam pa nha da Fra ter ni da de

2008, que teve como prin ci pal ob je ti vo de fen der a 

vida, como tema “Fra ter ni da de e De fe sa da Vida”

e como lema “Esco lhe, pois, a vida (Dt 30,19)”,

Lú cia Ri be i ro con ce deu tam bém uma en tre vis ta

por e-mail à IHU On-Line, pu bli ca da nas No tí -

ci as do IHU em 6 de mar ço de 2008, na qual ela

fala so bre a de fe sa da vida e as ques tões que pro -

ble ma ti zam esta ques tão. “Tal vez o ma i or pro ble -

ma para li dar com esta questão, hoje, no in te ri or

da Igre ja, es te ja na im po si ção de um pen sa men to

úni co, que não ad mi te ne nhum tipo de dis cus são e 

que im pe de a com pre en são de sua com ple xi da -

de”, afir ma a so ció lo ga.

Intro du ção

A in ter rup ção vo lun tá ria de uma gra vi dez in -

de se ja da cons ti tui uma re a li da de com ple xa, ge -

ran do con tro vér si as e po lê mi cas. Isto se ex pres sa,

já de par ti da, na pró pria di fi cul da de de che gar a

um acor do so bre sua de fi ni ção: en quan to para

uns tra tar-se-ia da eli mi na ção de uma pes soa hu -

ma na, exis ten te des de o mo men to da con cep ção,

para ou tros tal in ter rup ção di ria res pe i to a um ser

hu ma no em po ten ci al, que só se cons ti tu i ria como 

pes soa em uma eta pa pos te ri or de sua evo lu ção

(Co lón et al., 1997, p. 265).

Sem en trar, pelo mo men to, na dis cus são de

tra tar-se ou não de uma pes soa hu ma na, tal vez se

pos sa afir mar, bus can do um re la ti vo con sen so,

que o abor to im pli ca na in ter rup ção de um pro -

ces so vi tal, que tem como ori gem o momento da

concepção.
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Entre tan to, ao con si de rá-lo ex clu si va men te

por este pris ma, per de-se de vis ta seu pon to de

par ti da, que é a exis tên cia de uma gra vi dez. Esta

tem uma di men são es sen ci al men te re la ci o nal, na

me di da em que se dá no cor po fe mi ni no, mas su -

põe tam bém a par ti ci pa ção mas cu li na; por tan to,

sua in ter rup ção en vol ve – em bo ra de for mas dis -

tin tas – a mu lher, o ho mem e o ser em for ma ção.19

Por ou tro lado, não se tra ta ape nas de uma

ques tão pes so al, ou in ter-pes so al: a pro ble má ti ca

da re pro du ção hu ma na diz res pe i to à so ci e da de

como um todo, e, nes ta pers pec ti va, é con di ci o na -

da pelo con tex to em que se dá, in clu in do uma di -

men são so ci al, eco nô mi ca, cul tu ral e ju rí di ca (Ma -

du ro, 1997, p. 49). Há que ana li sar a temática,

portanto, dentro deste contexto mais amplo.

Si tu a ção bra si le i ra

No caso do Bra sil, o abor to é con si de ra do

um cri me, ex ce to em dois ca sos es pe cí fi cos – ris co

de vida da mãe e es tu pro – de acor do com o Arti -

go 128 do Có di go Pe nal.20 Em 1940, quan do esta

lei foi pro mul ga da, ain da não exis ti am os mo der -

nos exa mes pré-na ta is, que pos si bi li tam afe rir a

exis tên cia de ano ma li as fe ta is gra ves. No mo men -

to atu al, di an te des ta pos si bi li da de, vem se co lo -

can do tam bém a pro pos ta de um ter ce i ro per mis -

si vo le gal, que leve em con ta es tes ca sos (Bars tedt, 

1992, p. 106).

Entre tan to, mes mo nos dois ca sos pre vis tos

pela lei, é ain da com pli ca do re a li zar le gal men te

um abor to. A apro va ção, em agos to de 1997, pela 

Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra de 

De pu ta dos, do pro je to de abor to le gal, que pre vê

a obri ga to ri e da de do aten di men to pelo Ser vi ço

Úni co de Sa ú de (SUS), nos ca sos de abor to pre vis -

tos no Có di go Pe nal21 pro vo cou uma enor me po -

lê mi ca, ao ní vel na ci o nal. E até o mo men to pre -

sen te o aten di men to a es tes ca sos,22 se gun do o

Mi nis té rio da Sa ú de, é ain da re la ti va men te re du zi -

do: en tre 2002 e 2006, ape nas 8.306 ca sos fo ram

aten di dos na rede pú bli ca quan do, no mes mo pe -

río do, 1.205.361 mu lhe res fo ram in ter na das no

SUS para cu re ta gens após abor tos ile ga is ou es -

pon tâ ne os (Jor nal O Glo bo, 25 de maio de 2007).

É possí vel afir mar, por tan to, que, no con -

tex to ge ral do país, o abor to ain da é vi vi do, de

fato, em um cli ma de ile ga li da de e con se qüen te

clan des ti ni da de.

Esta si tu a ção se agra va par ti cu lar men te nas

con di ções de de si gual da de so ci al que ca rac te ri zam

a re a li da de bra si le i ra: a si tu a ção de po bre za e a

pre ca ri e da de de aces so à sa ú de e à edu ca ção, que

afe ta a ma i o ria da sua po pu la ção, têm uma in ci -

dên cia di re ta so bre as for mas em que se dá a in ter -

rup ção do pro ces so re pro du ti vo, pe na li zan do par -

ti cu lar men te as mu lhe res dos se to res po pu la res.

Estas têm me nor aces so aos pro ce di men tos mé di -

cos mo der nos, efi ci en tes e se gu ros (como di la ta ção 

ci rúr gi ca e cu re ta gem [D&C] e as pi ra ção a vá cuo)

que, mes mo em um cli ma de clan des ti ni da de, es -

tão dis po ní ve is para mu lhe res com ma i o res re cur -

sos. Embo ra mu i tas mu lhe res po bres uti li zem tam -

bém os ser vi ços de mé di cos, par te i ras for ma das ou

en fer me i ras, a ma i o ria cos tu ma in du zir o pró prio

abor to – atra vés de mé to dos tra di ci o na is, como a

in ges tão de er vas abor ti vas, a in tro du ção de ob je -

tos per fu ran tes ou a vi o lên cia fí si ca di re ta – ou pro -

cu rar “cu ri o sas” não tre i na das. De acor do com

pes qui sa re a li za da em seis pa í ses da Amé ri ca La ti -

na, 57% das mu lhe res po bres, re si den tes em área

ur ba na, que in ter rom pe ram vo lun ta ri a men te a gra -

vi dez, op ta vam por es tas duas últi mas al ter na ti vas

(Alan Gutt ma cher, 1994, p. 17).
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19 Nes te ar ti go, nos res trin gi mos à gra vi dez re sul tan te da re la ção se xu al en tre um ho mem e uma mu lher, sem le var em con ta as
pos si bi li da des aber tas pe las téc ni cas de re pro du ção as sis ti da, que dão lu gar a uma nova pro ble má ti ca.

20 O tex to do ar ti go 128 é o se guin te: Não se pune o abor to pra ti ca do por mé di co:
1) abor to ne ces sá rio: se não há ou tro meio de sal var a vida da ges tan te;
2) abor to no caso de gra vi dez re sul tan te de es tu pro: se a gra vi dez re sul ta de es tu pro e o abor to é pre ce di do de con sen ti men to
da ges tan te, ou, quan do in ca paz, de seu re pre sen tan te lega (Cf. Pe re i ra e Mota, 1996).

21 Tra ta-se do pro je to de au to ria dos de pu ta dos Edu ar do Jor ge e San dra Star ling, e sua apro va ção mos tra bem o grau de po lê mi -
ca que pro vo cou: hou ve 24 vo tos a fa vor e 23 con trá ri os ao mes mo (CFEMEA, 1997, p. 1).

22 O Hos pi tal de Ja ba qua ra e o Cen tro de Re fe rên cia da Sa ú de da Mu lher (S.Pa u lo) e o Cen tro de Assis tên cia Inte gral à Sa ú de da
Mu lher CAISM (Cam pi nas) são pi o ne i ros, nes te sen ti do (Pe re i ra e Mota, 1996).



Além dis so, no Bra sil, a apli ca ção va gi nal ou

oral da dro ga cha ma da mi so pros tol – prin cí pio ati -

vo do me di ca men to ci to tec – cres ceu ra pi da men te,

a par tir dos anos 1990 (Alan Gutt ma cher, 1994, p.

14). Atu al men te, sua ven da é con si de ra da ile gal –

há ape nas um me di ca men to re gis tra do, o Pros to -

kos, cujo uso se ten ta con tro lar – mas na re a li da de

esta subs tân cia pode ser en con tra da até atra vés da

in ter net (Jor nal O Glo bo, 20 de maio de 2007).

Por ou tro lado, sabe-se que o ris co de com -

pli ca ções mé di cas pós-abor to é mu i to ma i or para

as mu lhe res de ba i xa ren da. A pes qui sa re a li za da

em seis pa í ses da Amé ri ca La ti na in di ca que 44%

das mu lhe res po bres re si den tes em área ur ba na

que fi ze ram abor to in du zi do ex pe ri men ta ram

com pli ca ções de sa ú de, en quan to ape nas 13%

das mu lhe res com ren da su pe ri or ti ve ram os mes -

mos pro ble mas (Alan Gutt ma cher, 1994, p. 14). É 

di fí cil ter da dos pre ci sos so bre esta te má ti ca, mas,

em bo ra não exis tam es ti ma ti vas con fiá ve is so bre

o nú me ro de mu lhe res que che ga ram a mor rer em 

con se qüên cia das se qüe las de abor to, sabe-se

que, atu al men te, esta é a quar ta ca u sa de mor ta li -

da de ma ter na, no Bra sil (Jor nal O Glo bo, 20 de

maio de 2007).

Se gun do a Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de,

ocor re cer ca de um mi lhão de abor tos ile ga is e es -

pon tâ ne os no Bra sil, a cada ano, es ti ma ti va esta

con fir ma da re cen te men te pelo Mi nis tro da Sa ú de, 

José Go mes Tem po rão, ao de cla rar que “uma em 

qua tro mu lhe res grá vi das faz abor to no Bra sil

(Jor nal O Glo bo, 26 de ju nho de 2007). Pa re ce

ha ver uma ten dên cia ge ral, na so ci e da de bra si le i -

ra, que apon ta para o au men to do nú me ro de

abor tos en tre ado les cen tes que en gra vi da ram.

Embo ra não se dis po nha de da dos ofi ci a is, in for -

ma ções em pí ri cas le van tam a hi pó te se de que a

sua prá ti ca pode ter au men ta do, prin ci pal men te a

par tir dos anos fi na is da dé ca da de 1980 (Vi e i ra

de Melo, 1996, p. 1439).

Tudo isto faz com que o abor to pos sa ser

con si de ra do, no mo men to atu al, como um gra ve

pro ble ma de sa ú de pública.

A este qua dro soma-se o fato de que a in ter -

rup ção vo lun tá ria da gra vi dez é uma op ção que se

opõe às nor mas so ci a is he ge mô ni cas: por um lado,

o mo de lo do mi nan te nas re la ções de gê ne ro en fa ti za 

o va lor da ma ter ni da de, con si de ra da como a vo ca -

ção da mu lher; por ou tro, nos sa cul tu ra é ain da pro -

fun da men te in flu en ci a da pela Igre ja Ca tó li ca, que

de fen de o de sen vol vi men to da vida des de o mo -

men to da con cep ção. Por tan to, para mu i tos, op tar

pelo abor to é vis to como uma du pla trans gres são.

Nes te con tex to, a in ter rup ção vo lun tá ria da

gra vi dez é uma de ci são di fí cil, mar ca da por in cer -

te zas e an gús ti as e que fre quen te men te pro vo ca

cul pa e re mor so. A ma i o ria das mu lhe res não o faz 

por gos to (Ma du ro, 1997; Me lan çon, 1993).

Como bem diz Gi o van ni Ber lin guer, “o abor to é o

lado obs cu ro das fun ções re pro du ti vas hu ma nas,

por que é fru to de ca u sas des co nhe ci das ou de de -

ci sões ator men ta das, por que ter mi na um pro ces so 

ten den te ao nas ci men to de um ser hu ma no e por -

que é sem pre um fla ge lo para as mu lhe res em ida -

de fér til” (Ber lin guer, cit. por Jun ges, 2007, p. 14).

Há que re co nhe cer, ao mes mo tem po, que

uma gra vi dez pode ser re al men te in de se ja da: o

de se jo de não ter o fi lho – e não ape nas não po der 

as su mi-lo, pe las mais di ver sas ra zões – pode es tar

mu i to pre sen te. Nes ta si tu a ção, pode ins ta lar-se

uma enor me am bi va lên cia – na qual in ter fe rem

in clu si ve fa to res in cons ci en tes –, de i xan do as mu -

lhe res pro fun da men te di vi di das: ao mes mo tem -

po que rem e não que rem ter o fi lho.23

Nes te con tex to, a pró pria re fle xão so bre o

tema é mar ca da por uma in ten sa con tro vér sia, le -

van do a uma po la ri za ção de po si ções – con trá ri as

ou fa vo rá ve is ao mes mo – que em nada ajuda à

sua compreensão.

Aqui, ten ta re mos su pe rar pre con ce i tos pré vi -

os, para po der ana li sar, da for ma mais ob je ti va e

se re na pos sí vel, como é vis ta esta ques tão no in te -

ri or da Igreja Católica.

Sabe-se que sua po si ção – tal como for mu la -

da pelo dis cur so ofi ci al – é ex pli ci ta men te con trá -

ria ao abor to em qual quer si tu a ção, fun da men -

tan do-se no res pe i to ao va lor da vida, em nome

da fé em um Deus criador e doador da vida.

Entre tan to, pers cru tan do com ma i or cu i da -

do, ob ser va-se que, mes mo no âm bi to ecle si al, a
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pro ble má ti ca é mais com ple xa e não pode ser re -

du zi da a uma mera pro i bi ção. Exis tem al gu mas

ques tões em aber to, que per mi tem um po si ci o na -

men to mais ma ti za do, em bo ra mar ca do sem pre

pela defesa do valor fundamental da Vida.

1) Di men são his tó ri ca do dis cur so mo ral

O pri me i ro ques ti o na men to diz res pe i to à di -

men são his tó ri ca do dis cur so mo ral da Igre ja ca tó -

li ca so bre o abor to: ao ana li sá-lo sob esta pers pec -

ti va, ve ri fi ca-se que, ao lon go dos sé cu los, este

nem sem pre foi tão cla ro e uni for me (Me lan çon,

1993, p. 89).

Nos pri mór di os do cris ti a nis mo, o abor to era

equi pa ra do ao in fan ti cí dio. Já com os Pa dres da

Igre ja, co me ça ram a sur gir opi niões di ver sas em

re la ção ao mo men to em que o feto re ce be ria a

alma. No sé cu lo IV, Sto. Agos ti nho afir ma va que

isto só acon te ce ria 40 dias de po is da con cep ção,

po si ção esta cor ro bo ra da por Sto. To más de

Aqui no, no sé cu lo XIII, e as su mi da como dou tri na

ofi ci al, no Con cí lio de Tren to, no sé cu lo XVI (Frei

Bet to, 2007). Para esta cor ren te, a in ter rup ção da

gra vi dez an tes des te mo men to não po de ria ser

con si de ra da es tri ta men te como um abor to; so -

men te se pe na li za va o abor to re a li za do no caso de 

um feto “ani ma do” (Mu ra ro, 1989, p. 86).

Ou tra cor ren te, en tre tan to, afir ma va que a

“ani ma ção” se da ria no mo men to da con cep ção. A

con tro vér sia per ma ne ceu até o sé cu lo XVII, quan do

a Igre ja as su miu, ofi ci al men te, uma po si ção mais ri -

go ris ta, con fir ma da pela de cla ra ção do Papa Pio IX,

em 1869 (Mu ra ro, 1989, p. 87), es ta be le cen do que

o mo men to da con cep ção mar ca o iní cio da exis tên -

cia de uma pes soa hu ma na. O pró prio Con cí lio Va -

ti ca no II, em bo ra te nha re pre sen ta do toda uma re -

no va ção no pen sa men to ecle si al, com res pe i to à se -

xu a li da de e à re pro du ção, con ti nua con si de ran do o

abor to como “um de li to abo mi ná vel” – nos ter mos

do tex to con ci li ar Ga u di um et Spes – e, até hoje,

esta li nha ge ral não se mo di fi cou (Co mu ni tà di San

Pa o lo, 1980, p. 51), re a fir ma da cla ra men te por

João Pa u lo II e por Ben to XVI.

Entre tan to, no sé cu lo XX, in tro du ziu-se no

dis cur so ofi ci al um ele men to novo, que diz res pe i -

to à dis tin ção en tre abor to di re to e in di re to.

Embo ra man ten do a li nha mais ri go ris ta – que

pro í be o abor to di re to em qual quer si tu a ção –, o

Va ti ca no pas sa a ad mi tir a pos si bi li da de do cha -

ma do “abor to in di re to” (Frei Bet to, 1992, p. 66;

2007), ou seja, aque le que não é pro vo ca do di re -

ta men te, mas em con se qüên cia de in ter ven ção

mé di ca para sal var a vida da mãe. Os dois ca sos

clás si cos são o de gra vi dez tu bá ria e o de cân cer

no útero.

Esta dis tin ção, in tro du zi da ape nas no sé cu lo

XX, as sim como o ques ti o na men to que se deu ao

lon go da his tó ria de mons tram que o dis cur so ofi -

ci al da Igre ja, no que se re fe re a esta te má ti ca, não

é um dogma intocável.

2) O en fo que di fe ren ci al com res pe i to
ao va lor da vida

Ou tra ques tão, que per ma ne ce em aber to, é

a que diz res pe i to às ma ne i ras como se for mu la a

de fe sa da vida. Ao abor dar esta ques tão, o dis cur -

so ofi ci al do Ma gis té rio as su me tons di fe ren ci a -

dos, con for me o caso: re ve la-se ex tre ma men te rí -

gi do, hoje, ao pro i bir o abor to, en tre tan to as su me

uma po si ção bem mais to le ran te ao li dar com ou -

tros ti pos de aten ta dos con tra a vida. Assim, nas

si tu a ções con si de ra das como de le gí ti ma de fe sa,

ou no caso da pena de mor te – até pou co tem po

ace i ta pela Igre ja – ou na as sim cha ma da “guer ra

jus ta”, in fli gir a mor te ao se me lhan te é con si de ra -

do legítimo.

Na re a li da de, este en fo que di fe ren ci al com

res pe i to ao va lor da vida re pre sen ta uma con tra di -

ção, no in te ri or da dou tri na ofi ci al; vem sen do cri -

ti ca do, in clu si ve por teó lo gos/as, que o con si de -

ram como uma “in co e rên cia” (Me lan çon, 1993,

p. 120) ou mais du ra men te como “a uti li za ção de

dois pe sos e duas me di das “, como o faz Ma du ro,

ao afir mar: “ao mes mo tem po em que a Igre ja

man tém esta po si ção to tal men te rí gi da, in fle xí vel,

in to le ran te, em re la ção ao abor to (...) se mos tra

bem mais fle xí vel e ado ta ati tu des bem mais ma ti -

za das em re la ção a ‘pe ca dos’ tais como a guerra e

a corrida ar ma men tis ta” (Ma du ro, 1997, p. 46).

A per gun ta per sis te: por que não apli car a

mes ma “fle xi bi li da de” no caso da in ter rup ção vo -

lun tá ria de uma gra vi dez indesejada?
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3) O mo men to do iní cio da vida hu ma na

O ter ce i ro ques ti o na men to diz res pe i to ao

mo men to do iní cio da vida hu ma na. Os no tá ve is

pro gres sos ci en tí fi cos da Ge né ti ca – par ti cu lar -

mente da Ge né ti ca Mo le cu lar – vêm pos si bi li tan do

uma am pli a ção do co nhe ci men to nes ta área, ex pli -

ci tan do as ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do pro ces so

evo lu ti vo pelo qual pas sa o ser em for ma ção: zi go -

to/em brião/feto. Este co nhe ci men to for ne ce no vas

ba ses para se pen sar o pró prio con ce i to de “pes soa

hu ma na”: em que mo men to o em brião ou o feto

pode ser con si de ra do como pes soa?

Esta per gun ta, des de um pon to de vis ta es tri -

ta men te ci en tí fi co, se en con tra em aber to.24 Fi ló -

so fos e teó lo gos, por sua vez, tam bém debatem a

questão.

Assim, para Hans Küng, “um óvu lo fer ti li za -

do, evi den te men te, já é vida hu ma na mas não é

uma pes soa”. O teó lo go es pa nhol Ben ja mim For -

ca no che ga à con clu são de que o mo men to em

que a pes soa hu ma na se con fi gu ra como tal se da -

ria em tor no à oi ta va se ma na do de sen vol vi men -

to, ou seja, no trân si to en tre a fase em bri o ná ria e a 

fe tal: “o em brião não tem, no ri gor do ter mo, o es -

ta tu to on to ló gi co pró prio de um ser hu ma no, por -

que ca re ce de su fi ciên cia cons ti tu ci o nal e de subs -

tan ti vi da de, en quan to o feto pos sui este es ta tu to:

en tão sim, te mos um in di ví duo hu ma no no sen ti -

do es tri to” (For ca no, 2004).25

Para ou tros, en tre tan to, este mo men to se da -

ria an tes, na eta pa de ni da ção no úte ro da mu lher, 

en quan to o dis cur so ofi ci al da Igre ja – como vi -

mos – sus ten ta o mo men to da con cep ção. Tra -

ta-se de uma ques tão aber ta, so bre a qual não há

con sen so. Lo gi ca men te, de acor do com a de fi ni -

ção des te mo men to, abrem-se pos si bi li da des di -

ver sas para ace i tar eti ca men te a in ter rup ção vo -

lun tá ria da gra vi dez, segundo a etapa em que se

encontre o zigoto/embrião/feto.

4) O mo men to do fim da vida hu ma na

Mais re cen te men te, vem se le van tan do mais

uma ques tão, com res pe i to ao mo men to em que a 

vida pode ser con si de ra da hu ma na, ao pen sar no

seu ou tro ex tre mo, a mor te. Com os avan ços ci en -

tí fi cos atu a is, a me di ci na cri ou o con ce i to de

“mor te en ce fá li ca”, de fi nin do des ta for ma o mo -

men to em que o cé re bro de i xa de fun ci o nar. Sob

o novo con ce i to, con si de ra-se como tér mi no da

exis tên cia da pes soa hu ma na o mo men to da mor -

te ce re bral, ain da que o co ra ção con ti nue pal pi -

tan te, o que per mi te, aliás, a pos si bi li da de do

trans plan te. Até aqui, a dou tri na ca tó li ca não se

opõe. Entre tan to, ao ad mi tir que o cri té rio para

de fi nir uma exis tên cia pro pri a men te hu ma na é o

fun ci o na men to ce re bral, co lo ca-se mais uma per -

gun ta: por que não apli car este mes mo cri té rio

tam bém para es ta be le cer seu iní cio? Por que não

pen sar que só exis ti ria uma pes soa hu ma na quan -

do o cór tex ce re bral se for ma, ou seja, por vol ta da 

oi ta va se ma na de gestação?

Sur gi men to de no vas pis tas

Estas ques tões em aber to se in se rem no con -

tex to do mun do con tem po râ neo, no qual as con -

tro vér si as cul tu ra is e ide o ló gi cas so bre a in ter rup -

ção vo lun tá ria da gra vi dez se in ten si fi ca ram. Além 

dos ques ti o na men tos sus ci ta dos a par tir dos pro -

gres sos ci en tí fi cos, vêm se co lo can do tam bém as

de man das dos mo vi men tos fe mi nis tas, que de fen -

dem o di re i to da mu lher a de ci dir li vre men te so bre 

o pró prio pro ces so re pro du ti vo: “Nos so cor po nos 

per ten ce”.

Fi nal men te, o sur gi men to e o enor me de sen -

vol vi men to da Bi oé ti ca re co lo ca em novo pa ta -

mar o de ba te so bre a in ter rup ção vo lun tá ria da

gra vi dez. Na tu ral men te, tais con tro vér si as per-

meiam tam bém as ins ti tu i ções ecle si a is.
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24 Este pon to foi re a fir ma do no Se mi ná rio “Fron te i ras da Bi oé ti ca”, por dois ci en tis tas: Sil vio Val le (Fi o cruz) e Ste ven Re hen
(UFRJ). Ver UCAM – “Fron te i ras da Bi oé ti ca” (no pre lo). É um li vro que será pu bli ca do pela UCAM em 2008, en con tran do-se em 
pre pa ra ção.

25 A po si ção de Ben ja min For ca no se fun da men ta no pen sa men to de ci en tis tas como Di e go Gra cia, Alon so Be da te e J. M.
Ge nis-Gal vez.



No mun do cris tão, um exem plo sin to má ti co

des ta aber tu ra é a re cen te de cla ra ção da Igre ja

Pres bi te ri a na dos Esta dos Uni dos, que, re fe rin -

do-se à ques tão do abor to, afir ma: “na si tu a ção

ex cep ci o nal em que uma mu lher está grá vi da e

jul ga que se ria ir res pon sá vel tra zer ao mun do uma 

cri an ça, da das as li mi ta ções de sua si tu a ção, pode

ser um ato de fi de li da de di an te de Deus in ter vir no 

pro ces so na tu ral da gra vi dez e in ter rom pê-lo. O

abor to pode ser con si de ra do uma es co lha res pon -

sá vel den tro da fé cris tã quan do sur gem sé ri os

pro ble mas ge né ti cos ou quan do os re cur sos dis -

po ní ve is não são ade qua dos para cu i dar apro pri -

a da men te de uma cri an ça” (Igre ja Pres bi te ri a na

dos EUA).

Nes te con tex to, a pró pria ma ne i ra de abor -

dar o tema, no in te ri or da Igre ja Ca tó li ca, vem ga -

nhan do no vas to na li da des: opi niões au to ri za das

afir mam que “não se pode tra tar a ma té ria com in -

to le rân cia” (Frei Bet to, 1992, p. 69) e a ati tu de de

mi se ri cór dia vem sen do en fa ti za da por mu i tos,

como o teó lo go Hans Küng, que afir ma: “não per -

mi tir o abor to em caso al gum, sem le var em con ta

o ris co que cor re uma mu lher ao pra ti cá-lo clan -

des ti na men te (...) é uma posição sem misericórdia 

e não penso que seja uma posição cristã”.

É pos sí vel per ce ber, na re fle xão ca tó li ca,

toda uma gama de po si ções que vai des de os que,

em bo ra con trá ri os ao abor to, ad mi tem sua des cri -

mi na li za ção le gal (Gon zá lez Faus, 1995, p. 19;

Frei Bet to, 2007) e mes mo sua le ga li za ção (Ge ba -

ra, 2007) até a po si ção do mo vi men to “Ca tó li cas

pelo di re i to a de ci dir”, que, ao lu tar pe los di re i tos

se xu a is e re pro du ti vos, re co nhe ce “a va li dez mo -

ral das de ci sões to ma das pe las mu lhe res no cam -

po re pro du ti vo, des cul pa bi li zan do as mes mas, in -

clu si ve quan do de ci dem abor tar” e pro põe “a des -

pe na li za ção e a le ga li za ção do abor to” (Ca to li cas

por el De re cho a De ci dir, 1997, p. 2).

Den tro des ta gama, tal vez a pos tu ra mais ori -

gi nal seja a de al guns teó lo gos e teó lo gas que vêm

ques ti o nan do o ca rá ter ab so lu to do di re i to à vida

do em brião. Aqui, há um prin cí pio éti co fun da -

men tal que afir ma: em caso de con fli to de va lo res

e de ve res, a cons ciên cia hu ma na é ca paz de ava -

liá-los cri ti ca men te, de dis cer nir “o bem ma i or

fren te a ou tros bens em con fli to, ou – vis to em ter -

mos ne ga ti vos - o mal me nor en tre dois ma les”

(Múnera, 1994, p. 28) e é livre de optar por este

mal menor.

Tal prin cí pio re mon ta às tra di ções éti cas mais 

an ti gas, ten do sido for mu la do já por Aris tó te les,

em sua Éti ca a Ni cô ma co e, em to das as tra di ções

éti cas, é ace i to para re sol ver si tu a ções con fli ti vas.

Uti li zan do este prin cí pio, Alber to Mú ne ra,

teó lo go e je su í ta co lom bi a no, re co nhe ce, sem fa ri -

sa ís mos, que, no caso da in ter rup ção vo lun tá ria

de uma gra vi dez in de se ja da, “tra ta-se da su pres -

são de uma vida hu ma na”. No en tan to, le van do

em con ta que o di re i to à vida do em brião não é

ab so lu to e que se tra ta de uma vida em po ten ci al – 

e não de uma pes soa, no seu sen ti do ple no –, ad -

mi te que tal su pres são pos sa ser ace i ta “quan do

exis tem razões e motivos que justificam este fato”

(Múnera, 1994: 29).

Tam bém no Ca na dá, ou tra teó lo ga ca tó li ca,

Lou i se Me lan çon, ado ta e re for ça a mes ma li nha

de pen sa men to. Vai ain da mais além, ao en fa ti zar

tam bém a di men são de gê ne ro: “a li vre es co lha

da mater ni da de é, in dis cu ti vel men te, para as mu -

lhe res, um di re i to mo ral” (Me lan çon, 1993, p.

137). Cabe a elas, por tan to, no caso de uma even -

tu al in ter rup ção da gra vi dez, to mar a de ci são. A

teó lo ga ad mi te, en tre tan to, que este di re i to de es -

co lha tam pou co é ab so lu to, as sim como não é ab -

so lu to o di re i to do em brião à vida. A so lu ção do di -

le ma – que im pli ca sem pre uma gra ve res pon sa bi li -

da de mo ral – exi ge como cri té rio bá si co o res pe i to

pela vida, le van do em con ta o con tex to con cre to

em que se co lo ca (Me lan çon, 1993, p. 129).

No Bra sil, em tra ba lho iné di to so bre a ques -

tão da in ter rup ção vo lun tá ria da gra vi dez, ela bo -

ra do já há vá ri os anos, Ivo Les ba u pin se in clui na

mes ma pers pec ti va (Lesbaupin, 1975, p. 5).

A con fluên cia en tre es tes di ver sos au to res ex -

pres sa a pre sen ça de uma cor ren te te o ló gi ca al ter -

na ti va den tro da pró pria Igreja Católica.

É in te res san te ob ser var que se tal cor ren te se

afas ta da po si ção mais ri go ris ta, que ab so lu ti za o

di re i to à vida do em brião, nem por isto se iden ti fi -

ca com a po si ção di a me tral men te opos ta – pro -

pug na da por al guns gru pos fe mi nis tas –, que de -

fen de o di re i to ex clu si vo da mu lher, no que se

refere à interrupção da gravidez.
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Isto vem de mons trar que o de ba te te o ló gi co

em re la ção à in ter rup ção vo lun tá ria da gra vi dez é

bem mais com ple xo, ad mi tin do po si ções e ma ti -

zes di ver sos que não po dem ser re du zi dos a uma

mera pro i bi ção.26

A prá ti ca de mu lhe res e ho mens ca tó li cos

Tais pos tu ras al ter na ti vas não se re du zem ao

ní vel te o ló gi co; pelo con trá rio, re fle tem, so bre tu -

do, a plu ra li da de de po si ci o na men tos e os ques -

ti o na men tos que vêm se dan do na prá ti ca e na re -

fle xão dos ca tó li cos e ca tó li cas. É a este ní vel, por

de fi ni ção com ple xo e fre qüen te men te con tra di tó -

rio, que os prin cí pi os ad qui rem car ne e con sis tên -

cia ao ilu mi nar as op ções con cre tas que ex pres -

sam a li ber da de – e a res pon sa bi li da de – dos fi lhos 

e fi lhas de Deus (Ri be i ro, 1994, p. 227).

Este ní vel é fre qüen te men te obs cu re ci do e

cer ca do por ta bus, como se fos se pos sí vel sub su -

mi-lo sob um prin cí pio abs tra to: o si lên cio se im -

põe so bre uma re a li da de que, en tre tan to, tem

uma exis tên cia própria. “Eppur si muove...”

Tal re a li da de vem sen do – fe liz men te! – des -

ve la da por di ver sas pes qui sas. O que fica evi den -

te, em pri me i ro lu gar, é o hi a to exis ten te en tre a

prá ti ca dos ca tó li cos/as e o dis cur so ofi ci al da Igre -

ja. Esta de fa sa gem é re co nhe ci da, hoje, como

uma ques tão que afe ta a Igre ja do mun do todo.

Nas pa la vras de Val la di er, “a am pli dão do de sa -

cor do, nes te âm bi to, cons ti tui um pro ble ma que

ne nhum res pon sá vel na Igre ja pode ig no rar, mi ni -

mi zar ou tra tar de for ma su per fi ci al” (Val la di er,

1989, p. 210). No Bra sil, esta de fa sa gem vem sen -

do am pla men te de mons tra da por diversos

estudos sociológicos (Pierucci, 1978; Rosado

Nunes, 1994; Machado, 1997).

No caso es pe cí fi co da in ter rup ção vo lun tá ria

de uma gra vi dez in de se ja da, três pes qui sas, re a li -

za das pela au to ra, na dé ca da de 1990, le van tam

al gu mas ques tões re le van tes e co me çam a re ve lar

como esta te má ti ca é vi vi da exis ten ci al men te no

interior da Igreja católica.

A pri me i ra pes qui sa, re a li za da com mu lhe res

de Co mu ni da des Ecle si a is de Base – CEBs – da

Ba i xa da Flu mi nen se27 re a fir ma, ao ní vel dos prin -

cí pi os, a po si ção ofi ci al de re je i ção ao abor to. Um

dia já é uma vida, diz uma das in for man tes. Per ce -

bem tam bém que este não pode ser equi pa ra do à

con tra cep ção, que pre vi ne o pro ces so vi tal, mas

não o in ter rom pe. Estas mes mas in for man tes, en -

tre tan to, têm uma po si ção bem mais ma ti za da ao

ní vel da vi vên cia con cre ta. Co nhe cen do de per to

a an gús tia de uma gra vi dez in de se ja da, a de ci são

di fí cil e so fri da de re a li zar um abor to e a pre ca ri e -

da de de con di ções em que este é fe i to no seu

meio, sua ati tu de, lon ge de ser con de na tó ria, é de

com pa i xão e com pre en são. Entre tan to, a de ci são

de in ter rom per vo lun ta ri a men te uma gra vi dez in -

de se ja da só pode ser ace i ta quan do há ra zões

mu i to for tes para isto. Diz uma das en tre vis ta das:

é a ques tão fi nan ce i ra, é a mi sé ria que está aí, é a

fal ta de in for ma ção, é tudo; é o ma chis mo, aque la 

co i sa que joga pra cima da mu lher a res pon sa bi li -

da de to di nha. E aí a pes soa na hora... por que nin -

guém faz isso por que quer, nin guém fa ria isso com 

o co ra ção tran qüi lo.

Outros fa to res apon ta dos pe las mu lhe res

fo ram os ca sos de es tu pro e de gra vi dez ado les -

cen te, nos qua is o di re i to da mãe e o di re i to do

em brião po dem en trar em con fli to. Esta ati tu de

de com pre en são e fle xi bi li da de com res pe i to à

ex pe riên cia de ou tras mu lhe res se trans mu ta em 

an gús tia e so fri men to, quan do se tra ta de as su -

mir a pró pria vi vên cia: das 26 mu lhe res en tre -

vis ta das, qua tro de cla ra ram ter in ter rom pi do

vo lun ta ri a men te o pro ces so re pro du ti vo. Re la -

ta ram si tu a ções ex tre ma men te di fí ce is, em que

re al men te não viam ou tra al ter na ti va. Uma de -

las di zia: “Eu ‘ti re i’ por que foi a mi nha úni ca so -

lu ção. Foi (meu ma ri do) que que ria. Fa zer o
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26 O am plo tra ba lho de re se nha dos tra ba lhos de di ver sos teó lo gos con tem po râ ne os so bre a ques tão, fe i to pela Uni ver si dad Exter -
na do de Co lom bia, por oca sião do Encu en tro de Inves ti ga do res so bre abor to in du ci do en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, é sig ni fi ca ti -
vo. (Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1995, p. 161-234). Ver tam bém o tra ba lho de Co lón (Co lón et all, 1996, p. 251).

27 Tra ta-se de um es tu do de caso so bre “Se xu a li da de e re pro du ção: a vi vên cia de mu lhe res das Co mu ni da des Ecle si a is de Base
da Igre ja Ca tó li ca”, no âm bi to do pro je to PRODIR da Fun da ção Car los Cha gas, re a li za do pela au to ra na Di o ce se de Nova
Igua çu, R.J. – 1991/1992. Ver: RIBEIRO, Lú cia, 1994.



quê? Só se eu lar gas se ele e fos se re sol ver o meu

pro ble ma so zi nha”.

Se acres cen tar mos a este qua dro a to tal au -

sên cia de es pa ço para dis cu tir o pro ble ma e a fal ta

de es cla re ci men to e de in for ma ção de mu i tas des -

tas mu lhe res, não é di fí cil en ten der que es tas ex -

pe riên ci as cons ti tu em um ver da de i ro dra ma, mar -

ca do pela an gús tia e pela cul pa e, ao mes mo tem -

po, pelo sentimento de não ter outra alternativa.

Entre tan to, a prá ti ca das mu lhe res das CEBs

pa re ce re co nhe cer im pli ci ta men te que, em cir -

cuns tân ci as par ti cu lar men te gra ves e di fí ce is, a in -

ter rup ção vo lun tá ria da gra vi dez po de ria ser a

“me nos má” das al ter na ti vas: não é o úni co mal

em um mun do mar ca do pela in jus ti ça e pela

cru el da de (Ri be i ro, 1994, p. 233).

Este es tu do apon ta tam bém para uma ques -

tão fun da men tal: não se pode as su mir, abs tra ta -

men te, uma po si ção con trá ria à in ter rup ção vo -

lun tá ria de uma gra vi dez in de se ja da sem ofe re cer

às mu lhe res um es pa ço de diá lo go e de es cla re ci -

men to e, mais que isso, sem abrir al ter na ti vas con -

cre tas de apo io, que lhes per mi tam ter os fi lhos

que qui se rem. Em caso contrário, não seria uma

posição farisaica?

A se gun da pes qui sa, tam bém com mu lhe res

atu an tes nas Co mu ni da des Ecle si a is de Base –

CEBs – foi um “sur vey” bem mais am plo.28 Aqui

tam bém se de mons trou que, em bo ra a gran de

ma i o ria, ao ní vel dos prin cí pi os, re je i te to tal men te

o abor to, na prá ti ca, a exis tên cia do mes mo é uma 

re a li da de. Um nú me ro sig ni fi ca ti vo das mu lhe res

– 53 en tre as 265 en tre vis ta das – in ter rom peu ou

ten tou in ter rom per vo lun ta ri a men te o pro ces so

re pro du ti vo. Este gru po po de ria ain da ser am pli a -

do ao acres cen tar-se o nú me ro das en tre vis ta das

que de cla ra ram não de se jar a gra vi dez e, para

isto, to ma ram o que cha mam “chá para des cer a

mens tru a ção”, há bi to bas tan te co mum en tre as

mu lhe res dos se to res po pu la res. Embo ra não ex -

pli ci tem que se tra ta de um chá abor ti vo, sa bem

que tem este efe i to; mas ao uti li zar este eu fe mis -

mo – cons ci en te ou in cons ci en te men te – se exi -

mem de cul pa, já que po dem pro vo car um abor -

to sem di zer que o es tão fa zen do (Ri be i ro e Lu -

çan, 1997, p. 89).

Não hou ve pos si bi li da de, no con tex to des ta

pes qui sa, de apro fun dar mais a ques tão – já que

se tra ta va de uma aná li se quan ti ta ti va, li mi ta da a

al guns as pec tos –, mas al guns de po i men tos re co -

lhi dos ao lon go da mes ma in di ca vam a an gús tia

que sig ni fi ca uma gra vi dez não-de se ja da, a di fi cul -

da de de to mar – fre qüen te men te de for ma so li tá -

ria – uma de ci são com ple xa e do lo ro sa, acen tu a -

da pelo cli ma de ile ga li da de e clan des ti ni da de, e,

em mu i tos ca sos, a cul pa que acom pa nha a mu lher

pelo res to da vida.

A ter ce i ra pes qui sa ti nha por ob je ti vo ana li -

sar a ques tão des de uma ou tra pers pec ti va: o

olhar dos sa cer do tes. Re a li za da pou co de po is, na

mes ma re gião da Ba i xa da Flu mi nen se, com 23

pa dres que aí tra ba lha vam,29 esta aná li se de -

mons trou que, tam bém para eles, a ques tão do

abor to apre sen ta-se como uma re a li da de com ple -

xa e si mul ta ne a men te ir re fu tá vel, en tre o povo da

Ba i xa da. Cons ta tam, tam bém, sua exis tên cia no

in te ri or da pró pria co mu ni da de ca tó li ca, em bo ra

re co nhe çam que, neste caso, o fenômeno é bem

mais limitado e qualitativamente diverso.

Ten do como pano de fun do o con tex to de

ile ga li da de, tan to ci vil quan to ecle si al, sua in for -

ma ção so bre o tema pa re ce ser re du zi da, quan do

não dis tor ci da: al guns dos sa cer do tes en tre vis ta -

dos des co nhe ci am não só as con di ções con cre tas

em que se re a li za o abor to, com res pe i to a lo ca is e

mé to dos uti li za dos, como a pró pria le gis la ção bra -

si le i ra a res pe i to. Aqui, à di fi cul da de de abor dar o

tema, por par te dos pa dres, se soma o cons tran gi -

men to e o si lên cio dos/as fiéis, acen tu a do por di fe -

ren ças de gê ne ro e de si tu a ção so ci al. É pos sí vel

pen sar tam bém que esta li mi ta ção da in for ma ção

– ca u sa da por e ca u san te de um cer to de sin te res se 
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28 Tra ta-se da pes qui sa re a li za da pela au to ra e por S. Lu çan na Di o ce se de Nova Igua çu, en tre 1993 e 1995, com uma amos tra de
265 mu lhe res per ten cen tes às CEBs. Ver: RIBEIRO, Lú cia e LUÇAN, So lan ge, 1997.

29 Tra ta-se da pes qui sa “ Cle ro ca tó li co e re pro du ção: um es tu do de caso”, re a li za da no Insti tu to de Estu dos da Re li gião – ISER de
1995 a 1997, sob a co or de na ção da au to ra, com o apo io da Fun da ção Ford e da Fun da ção Roc ke fel ler. A pes qui sa se ba se ia
em en tre vis tas semi-es tru tu ra das, re a li za das com uma amos tra de 23 pa dres, 10 bra si le i ros e 13 es tran ge i ros, en tre 30 e 68
anos, re si den tes na Di o ce se de Nova Igua çu, RJ.



– pos sa fun ci o nar como álibi para não assumir

posições mais claras, frente a uma questão

considerada como controvertida e delicada

Mais um ele men to con di ci o na seu dis cur so:

são mu i to pou cas as mu lhe res que pro cu ram os

sa cer do tes an tes do abor to: tra ta-se, em ge ral, de

par ti ci pan tes da co mu ni da de que, na re a li da de, já 

vêm pre dis pos tas a não abor tar. A gran de ma i o -

ria, ten do que to mar uma de ci são em si tu a ções di -

fí ce is e con fli ti vas e co nhe cen do a po si ção con trá -

ria da Igre ja, re cor re a ou tras pes so as ou, mais fre -

qüen te men te, é le va da a de ci dir so li ta ri a men te.

Só pro cu ram os pa dres de po is, para re con ci li ar-se 

com a pró pria cons ciên cia ou para po der fa lar de

seus pro ble mas e “de sa ba far”. Des ta for ma, os sa -

cer do tes só têm aces so à in for ma ção a pos te ri o ri,

de po is do fato já sucedido.

Isto im pli ca em duas con se qüên ci as: por um

lado, os sa cer do tes têm a ver são ex clu si va, seja

das (pou cas) mu lhe res ca tó li cas que os pro cu ram

an tes, já pre dis pos tas a não abor tar, seja das que

os pro cu ram de po is do abor to re a li za do, em fun -

ção da cul pa e do ar re pen di men to. Po rém, não

têm pos si bi li da de de ou vir mu lhe res que te nham

vi vi do o abor to em cir cuns tân ci as di ver sas, as su -

min do-o como uma al ter na ti va ex tre ma, mas pas -

sí vel de ser li vre men te es co lhi da.30

Por ou tro lado, di an te do “fato con su ma do”,

os pa dres se pre o cu pam so bre tu do, quan do não

exclu si va men te, com a di men são mo ral e es pi ri -

tu al da ques tão: há pou co es pa ço – ou pou co in te -

res se? – para ave ri guar as con di ções con cre tas em 

que se dá a in ter rup ção vo lun tá ria de uma gra vi -

dez in de se ja da. Assim, en ten de-se que os sa cer -

do tes te nham uma per cep ção re du zi da e uni la te -

ral da re a li da de, além de fre qüen te men te am bí -

gua e não isen ta de dis tor ções.

Sua prá ti ca pas to ral se dá so bre tu do no mo -

men to pos te ri or ao abor to. Mes mo as sim, há es -

pa ço para a ori en ta ção, em bo ra li mi ta do e par -

ci al. Tal ori en ta ção se cen tra so bre o va lor da

vida, que é in dis cu ti vel men te ace i to por to dos;

mas as for mas de tra du zir este va lor para a ex pe -

riên cia con cre ta são di fe ren tes, pos si bi li tan do dis -

tin guir, en tre os en tre vis ta dos, três en fo ques dis -

tin tos: o pri me i ro é con trá rio ao abor to em qual -

quer si tu a ção; o se gun do – sem di ver gir do prin cí -

pio ge ral – re co nhe ce que, em úl ti ma aná li se, a

de ci são cabe à cons ciên cia pes so al; e o ter ce i ro

en fo que leva em con ta o con tex to – fre qüen te -

men te com ple xo e con fli ti vo –, em que se co lo ca

con cre ta men te a ques tão de in ter rom per ou não

uma gra vi dez in de se ja da, che gan do in clu si ve a

ad mi tir sua pos si bi li da de em ca sos es pe cí fi cos.

Aqui cha ma a aten ção a di ver si da de des tes

ti pos de ori en ta ção, que vão da ri gi dez da or to do -

xia a uma ma i or fle xi bi li da de, em fun ção das cir -

cuns tân ci as. Esta úl ti ma po si ção, re ve lan do uma

aber tu ra até cer to pon to ines pe ra da, pode ser in -

ter pre ta da como uma con se qüên cia da ex pe riên -

cia de vida na Ba i xa da Flu mi nen se, onde a pre ca -

ri e da de da si tu a ção so ci o e co nô mi ca é co nhe ci da,

tor nan do ain da mais dra má ti ca a in ter rup ção vo -

lun tá ria da gra vi dez. A sen si bi li da de des tes sa cer -

do tes se agu ça, em al guns ca sos, para che gar a

con tes tar o ab so lu tis mo de prin cí pi os uni ver sa is,

que não con se guem dar con ta da com ple xi da de

do real. Estes ca sos, em bo ra re pre sen tem uma mi -

no ria da amos tra, são sin to má ti cos, por ex pres sa -

rem uma pos tu ra ino va do ra, em face do mo no li -

tis mo da doutrina oficial.

Ao mes mo tem po, co in ci dem per fe i ta men te

com no vas cor ren tes que vêm sur gin do no pa no -

ra ma te o ló gi co con tem po râ neo, ten tan do res pon -

der aos de sa fi os co lo ca dos pelo mun do atu al, en -

car nan do, nes te novo con tex to, os va lo res cris tãos 

fun da men ta is. Isto não sig ni fi ca que seu pen sa -

men to se en con tre já sis te ma ti ca men te for ma li za -

do: seus ques ti o na men tos e suas pos tu ras ino va -

do ras pa re cem de ri var ba si ca men te de sua re fle -

xão pessoal, a partir da prática que vivenciam

cotidianamente no contexto da Baixada.
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30 A ex pe riên cia de um work-shop re a li za do em 1987, com um pe que no gru po de pro fis si o na is ca tó li cas, trou xe à luz um de po i -
men to ex tre ma men te sig ni fi ca ti vo: tra ta va-se do caso da ami ga de uma de las, tam bém ca tó li ca, que, de po is de ter qua tro fi lhos
não-pla ne ja dos – uti li zan do mé to dos ‘na tu ra is’ ine fi ca zes no seu caso – fi nal men te op tou por ou tros mé to dos. Entre tan to, 9
anos de po is, fi cou grá vi da de novo, por um erro mé di co, em uma si tu a ção par ti cu lar men te di fí cil, fora do seu país: jun to com o
ma ri do, e apo i a da por um sa cer do te, de ci diu in ter rom per a ges ta ção. Embo ra a de ci são te nha im pli ca do um enor me so fri men -
to, esta mu lher trans mi tia a sen sa ção de ter usa do ple na men te sua li ber da de: sen tia-se em paz, di an te de Deus, e cer ta de ter fe i -
to a op ção que lhe ca bia, como mu lher. Ver: RIBEIRO, Lú cia, 1992.



Há um ou tro as pec to que cha ma a aten ção:

em bo ra a ma i o ria dos en tre vis ta dos re co nhe ça

que, na si tu a ção con cre ta da Ba i xa da, a li ber da de

das mu lhe res seja ex tre ma men te li mi ta da e que, ao 

op tar pela in ter rup ção vo lun tá ria de uma gra vi dez

in de se ja da, o fa çam – “es cra vas da si tu a ção” – por

não ver ou tra al ter na ti va, a pre o cu pa ção com o

apo io con cre to a ser dado à mu lher, nes ta si tu a ção, 

é mu i to re du zi da. Fo ram mu i to pou cos os que

apon ta ram pos si bi li da des de con se guir re cur sos

para po der sus ten tar não só a gra vi dez como a fu -

tu ra vida da cri an ça, seja atra vés de apo io ma te ri al, 

seja atra vés de es tra té gi as como a ado ção. Aqui,

ve ri fi ca-se uma con tra di ção ob je ti va en tre a pre ga -

ção da nor ma e as con di ções con cre tas que im pe -

dem seu cum pri men to; en tre tan to, o que pa re ce

mais re le van te, para os efe i tos da pes qui sa, é o fato

de os en tre vis ta dos – com pou quís si mas ex ce ções – 

não te rem se re fe ri do a este pro ble ma, pa re cen do

sem cons ciên cia a res pe i to da con tra di ção en vol vi da.

O mo men to de ma i or den si da de, em seu dis -

cur so, pa re ce ser o que se re fe re à sua atu a ção en -

quan to pas to res – na ple na di men são da pa la vra – 

na eta pa pos te ri or ao abor to. Nes ta eta pa, fre -

qüen te men te mar ca da pelo so fri men to e pela cul -

pa, sua ati tu de é ba si ca men te de aco lhi men to e

com pa i xão. É nes ta cir cuns tân cia que os sa cer do -

tes dão mos tra de uma ca pa ci da de de es cu ta e de

com pre en são que não se li mi ta a en ten der os fa tos 

pas sa dos, mas que se abre tam bém para a pos si bi -

li da de do per dão e da re con ci li a ção. Nes te sen ti -

do, sua ati tu de – sem ne gar a “mal da de” ob je ti va

do ato em si – foge de uma di men são con de na tó -

ria, para as su mir pre do mi nan te men te ca rac te rís ti -

cas de apo io, com pa i xão e per dão.

Isto sig ni fi ca tam bém a aber tu ra para (re)ad -

mi tir na vida da co mu ni da de as mu lhe res que in -

ter rom pe ram vo lun ta ri a men te o pro ces so re pro -

du ti vo. Para tan to, o fato de o abor to se dar, na

ma i o ria dos ca sos, no âm bi to do pri va do, fa vo re -

ce esta de ci são. Mas pa re ce ha ver tam bém, por

par te do cle ro, uma ma i or fle xi bi li za ção nes te as -

pec to. Embo ra não ne guem ex pli ci ta men te o Có -

di go Ca nô ni co, para o qual o abor to é (ain da)

pas sí vel de pena de ex co mu nhão, os sa cer do tes

pa re cem ter pou co in te res se em di vul gar esta in -

for ma ção. A (re)in te gra ção da mu lher na co mu ni -

da de – que mu i tas ve zes nem che ga a ser vi vi da

en quan to tal, di lu in do-se em uma par ti ci pa ção

sem so lu ção de con ti nu i da de – não che ga a ser

um cho que e me nos ain da um es cân da lo para os

mem bros da mes ma. Aqui, mais uma vez, os pa -

dres pa re cem obe de cer mu i to mais às exi gên ci as

do pas tor que às do juiz.

O dis cur so dos sa cer do tes so bre a in ter rup -

ção vo lun tá ria da gra vi dez, he te ro gê neo e di ver si -

fi ca do tan to ao ní vel da per cep ção da re a li da de

quan to ao ní vel dos ti pos de ori en ta ção, re ve la,

so bre tu do, a di fi cul da de de li dar, na prá ti ca, com

uma ques tão con tro ver ti da e con fli ti va. A fal ta de

um di ag nós ti co mais am plo e pre ci so da ques tão

e, so bre tu do, a au sên cia de um es pa ço aber to de

diá lo go e de ba te, em face de uma re a li da de obs -

cu re ci da pela si tu a ção de ile ga li da de, são obs tá -

cu los re a is que necessitam superar, para chegar a

uma compreensão mais abrangente e objetiva da

questão.

Con clu são

Ao re vi si tar es tas pes qui sas re a li za das na dé -

ca da de 1990, o que mais im pres si o na é per ce ber

que, à pri me i ra vis ta, pou ca co i sa mu dou, no mo -

men to atu al: pa re ce tra tar-se, re al men te – para

uti li zar a ex pres são de Luiz Alber to G. de Sou za31

– de um “tema con ge la do” den tro da Igre ja ca tó li -

ca. E cer ta men te as con tun den tes de cla ra ções de

Ben to XVI em nada aju dam a des blo queá-lo...

Entre tan to, ao pers cru tar com ma i or cu i da do,

é pos sí vel ob ser var al gu mas mu dan ças. Pode-se no -

tar en tre al guns se to res, mais aten tos aos “si na is

dos tem pos”, uma ma i or sen si bi li da de ao tema. A

pró pria re fle xão te o ló gi ca vem se am pli an do,

como as si na la mos aci ma, ao le var em con ta as

ques tões que per ma ne cem em aber to, como:

• a di men são his tó ri ca do dis cur so mo ral –

sem pre pas sí vel de trans for ma ções;

• a va lo ri za ção di fe ren ci al que a Igre ja atri -

bui à vida hu ma na – mais ou me nos fle xí -

vel se gun do os ca sos;
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• a de fi ni ção do mo men to em que se ini cia

ou ter mi na a exis tên cia de uma pes soa

hu ma na.

Estas ques tões abrem um es pa ço de de ba te:

cor ren tes te o ló gi cas di fe ren tes, as sim como a prá -

ti ca de mu lhe res e ho mens ca tó li cos, apon tam

para uma po si ção mais ma ti za da que, em bo ra

seja em prin cí pio con trá ria à in ter rup ção vo lun tá -

ria da gra vi dez, ad mi te sua pos si bi li da de em ca sos 

de ex tre ma gra vi da de.

Esta aber tu ra fa vo re ce a com pre en são do

pro ble ma no atu al con tex to do Bra sil, onde, como 

foi vis to, o abor to ain da é vi vi do, de fato, em um

cli ma de ile ga li da de e con se qüen te clan des ti ni da -

de, pe na li zan do par ti cu lar men te as mu lhe res de

ba i xa ren da e cons ti tu in do um ver da de i ro pro ble -

ma de sa ú de pú bli ca.

No con tex to mun di al, por sua vez, há uma

ten dên cia cres cen te para le ga li zar o abor to clan -

des ti no, in clu si ve em pa í ses onde a in fluên cia ca -

tó li ca é for te, como acon te ceu re cen te men te em

Por tu gal. Tam bém é cres cen te a cons ciên cia de

que, em um mun do plu ra lis ta e mar ca do pela di -

ver si da de re li gi o sa, a laicidade do Estado é uma

exigência.

Le van do em con ta to dos es tes as pec tos, pa -

re ce-nos que as po si ções re cen te men te as su mi das 

pelo atu al Mi nis tro da Sa ú de, José Go mes Tem -

po rão, são ex tre ma men te opor tu nas. Ao pro por

que o feto te nha pro te ção ju rí di ca a par tir da 12ª

se ma na de ges ta ção e que até este mo men to a in -

ter rup ção da gra vi dez pos sa ser re a li za da, sem

pro vo car san ções le ga is (ver O Glo bo, 26 de ju -

nho de 2007) o Mi nis tro pro põe uma so lu ção con -

cre ta, que me re ce ser apo i a da.

Tal pro pos ta pode pa re cer, à pri me i ra vis ta,

con trá ria a um dis cur so ca tó li co or to do xo. Mas se

con si de ra mos as mu dan ças que co me çam a se

dar no mun do cris tão, cer ta men te há es pa ço para

sua discussão e aprovação.

Mais que isto, os cris tãos – e par ti cu lar men te

as cris tãs – po dem tra zer uma con tri bu i ção es pe cí -

fi ca a este de ba te, ao en fa ti zar a ne ces si da de de

uma éti ca da res pon sa bi li da de, ba se a da na va lo ri -

za ção da li ber da de, da cons ciên cia pes so al e da

ca pa ci da de da pes soa hu ma na de to mar de ci sões

au tô no mas. O va lor fun da men tal con ti nua sen do

– como sem pre foi – a de fe sa da Vida, mas Vida

no seu sen ti do am plo, que não se re duz ape nas a

pre ser var a in te gri da de do pro ces so de ges ta ção,

mas abre-se para toda a pro ble má ti ca existencial

da vida da mulher, do homem, da família, da

sociedade e de todo o planeta.
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Em de fe sa da vida:
a Igre ja e a ques tão do abor to

De fen der a vida é o prin ci pal ob je ti vo da

Cam pa nha da Fra ter ni da de 2008, que tem como

tema “Fra ter ni da de e De fe sa da Vida” e como

lema “Esco lhe, pois, a vida (Dt 30,19)”. Na en tre -

vis ta que se gue, con ce di da por e-mail à IHU

On-Line, em 6 de mar ço de 2008, a dou to ra Lú -

cia Ri be i ro fala so bre a de fe sa da vida e as ques -

tões que pro ble ma ti zam esta ques tão. “Tal vez o

ma i or pro ble ma para li dar com esta ques tão, hoje, 

no in te ri or da Igre ja, es te ja na im po si ção de um

pen sa men to úni co, que não ad mi te ne nhum tipo

de dis cus são e que im pe de a com pre en são de sua

com ple xi da de”, afir ma a so ció lo ga.

IHU On-Line – Qual é a aná li se que você faz

do atu al go ver no para ga ran tir o di re i to bá -

si co do ser hu ma no, que é a vida?

Lú cia Ri be i ro – Lula se ele geu com um pro gra -

ma cen tra do na jus ti ça so ci al e na ne ces si da de de

mu dar o atu al sis te ma, in trin se ca men te in jus to;

co lo ca va-se, por tan to, numa pers pec ti va de de fe -

sa da vida, em seu sen ti do am plo. Ao as su mir o

po der, en tre tan to, de pa rou-se com uma sé rie de
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obs tá cu los, tan to ex ter nos como in ter nos ao seu

pró prio gru po, que li mi ta ram par ci al men te a re a li -

za ção des te pro je to. Ape sar dis to, vem con se guin -

do al guns re sul ta dos, en tre os qua is gos ta ria de

res sal tar o fato de ter con se gui do es ta bi li zar a eco -

no mia, au men tar o sa lá rio mí ni mo, e cri ar e ex -

pan dir pro gra mas so ci a is – como o Bol sa Fa mí lia

–, pro por ci o nan do con di ções bá si cas de so bre vi -

vên cia para os se to res po pu la res. Além dis so,

vem lu tan do por con tro lar o des ma ta men to na

Ama zô nia, pre o cu pa do com o meio am bi en te.

Nes te sen ti do, con ti nua de fen den do o di re i to à

vida, den tro do âm bi to li mi ta do im pos to pe las op -

ções po lí ti cas que fez.

IHU On-Line – Você es cre veu, re cen te men -

te, um ar ti go em que fala so bre o abor to. No 

iní cio do mês, um gru po de ci en tis tas ita li a -

nos pro pôs que fe tos com vida pas sem a

con tar com as sis tên cia mé di ca ne ces sá ria

para que con si gam vi ver. Isso in clui tam -

bém os ca sos de abor to pro vo ca do. Qual é a 

sua opi nião so bre tal fato?

Lú cia Ri be i ro – Re a ni mar e dar as sis tên cia a um

feto pre ma tu ro, que nas ce com me nos de 26 se -

ma nas – in clu in do os ca sos de fe tos abor ta dos – se 

jus ti fi ca, na opi nião des tes ci en tis tas ita li a nos, pela 

pos si bi li da de de “dar o tem po ne ces sá rio para

uma ava li a ção das con di ções clí ni cas, da res pos ta

à te ra pia in ten si va e das pos si bi li da des de so bre vi -

vên cia e por per mi tir dis cu tir o caso com os mé di -

cos e os ge ni to res”.

Cre io que po der fa zer uma ava li a ção das

con di ções de um feto su per-pre ma tu ro – le van do

em con ta que, nes te caso, os ris cos de que te nham 

dé fi cit ce re bral ou de ou tro tipo são mu i to al tos –

pode ser uma me di da po si ti va, para pa í ses que já

re sol ve ram pro ble mas bá si cos de sa ú de e que têm 

con di ções de fazê-lo; mas não me pa re ce ser uma

pri o ri da de, em lu ga res onde a mor ta li da de infantil 

ain da é mu i to alta. É pre ci so exa mi nar cada con -

tex to e ter em vis ta as pos si bi li da des con cre tas em

que tais cu i da dos po dem ser to ma dos.

Por ou tro lado, tam bém é pre ci so pres tar

aten ção na pos si bi li da de de que, sob a ban de i ra

de de fe sa da vida, exis ta in te res se em fa zer ex pe ri -

men tos com fe tos. Tal in te res se pode ser per fe i ta -

men te le gí ti mo, sem pre e quan do ex pli ci ta do e su -

je i to às exi gên ci as dos có di gos de éti ca na pes qui -

sa. Aqui tam bém é fundamental analisar cada

contexto específico.

IHU On-Line – Você de fen de fe roz men te a

vida e pa re ce ser con tra a in ter rup ção vo -

lun tá ria da gra vi dez. Qu an do se tra ta de

uma gra vi dez in de se ja da, ge ra da a par tir de

vi o lên cia, qual é a sua opi nião so bre a in ter -

rup ção nes tes ca sos?

Lú cia Ri be i ro – Cre io que a vida, to ma da em

seu sen ti do in te gral, in clu in do não só a vida hu -

ma na, mas tam bém a de to dos os se res vi vos e a

do pró prio pla ne ta, seja o ma i or dom de Deus e

por isto mes mo pre ci sa ser cu i da da e pre ser va da

com ca ri nho (mais do que fe roz men te...). Nes ta

de fe sa am pla da vida, in clui-se tam bém a de fe sa

da vida do em brião, que, com oito se ma nas, se

trans for ma em feto, para fi nal men te, com o nas ci -

men to, tor nar-se um bebê.

IHU On-Line – Em que mo men to des te pro ces -

so é pos sí vel fa lar de uma pes soa hu ma na?

Lú cia Ri be i ro – Embo ra esta ques tão se en con -

tre em aber to, e seja mo ti vo de de ba te não só en -

tre ci en tis ta e fi ló so fos, mas tam bém en tre teó lo -

gos/as, pa re ce ha ver con sen so que se tra ta de uma 

vida hu ma na em po ten ci al e que, por tan to, me re -

ce ser de fen di da, como prin cí pio bá si co.

Entre tan to, o di re i to à vida do em brião ou do 

feto não é o úni co: em al guns ca sos, pode co li dir

com o di re i to à vida, fí si ca e/ou emo ci o nal da

mãe, em cujo cor po se dá este pro ces so; e, em

caso de con fli to de di re i tos, é lí ci to – de acor do

com o prin cí pio éti co do “mal me nor”, que já vem

sen do de fen di do des de Aris tó te les – es co lher o

“bem ma i or” ou o “mal me nor”, que, no caso,

tan to pode ser a vida da mãe como a vida do em -

brião/feto. O prin cí pio bá si co é sem pre a de fe sa

da vida, mas as for mas em que se con cre ti za de -

pen dem do con tex to em que se dá: não se pode

es ta be le cer uma nor ma ab so lu ta e fi xis ta. Assim,

no caso de uma gra vi dez in de se ja da, ge ra da a

par tir de um ato de vi o lên cia, é pre ci so ana li sar as

con di ções: se quem o co me teu foi ou não um

mem bro da fa mí lia, se a mu lher é ou não uma me -
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nor de ida de, se tem ou não con di ções de sa ú de

para en fren tar uma gra vi dez – que pode ser de

alto ris co –, se tem equi lí brio emo ci o nal para le var

a gra vi dez a ter mo, se tem ou não con di ções para

cu i dar e edu car um fi lho etc. Só uma aná li se cu i -

da do sa do contexto pode ajudar a definir qual o

direito que deve prevalecer e de que forma se

defende realmente a vida, neste caso.

IHU On-Line – Qual é a sua opi nião so bre a

for ma como a Igre ja está con du zin do esse

pro ble ma?

Lúcia Ri be i ro – Se pen sar mos a Igre ja como

povo de Deus – de acor do com o Con cí lio Va ti ca no 

II –, há cer ta men te una ni mi da de no que se re fe re

ao va lor fun da men tal da vida; isto não sig ni fi ca,

en tre tan to, que as for mas es pe cí fi cas que a de fe sa

des te va lor as su me se jam sem pre e ne ces sa ri a men -

te as mes mas. Assim, di an te do di le ma con cre to

que co lo ca uma in ter rup ção vo lun tá ria da gra vi -

dez, a po si ção dos cris tãos e cris tãs, em bo ra em

prin cí pio seja con trá ria à mes ma, não é, na prá ti ca,

unâ ni me: mu i tos ad mi tem, em ca sos ex tre ma men -

te gra ves, que é pos sí vel op tar pelo “mal me nor”.

Aliás, pes qui sas re a li za das en tre mu lhe res ca tó li cas

e en tre sa cer do tes de mons tram que o abor to é uma 

re a li da de, tam bém no in te ri or da Igre ja.

Tal vez o ma i or pro ble ma para li dar com esta

ques tão, hoje, no in te ri or da Igre ja, es te ja na im -

po si ção de um pen sa men to úni co, que não ad mi -

te ne nhum tipo de dis cus são e que im pe de a com -

pre en são de sua com ple xi da de. É im por tan te lem -

brar que nem sem pre foi as sim: a dis cus são so bre

o mo men to em que era in su fla da a alma no feto

(para Sto. Agos ti nho e Sto. To más, só de po is de

40 dias) e que per mi tia dis tin guir en tre “fe tos ani -

ma dos” e “ina ni ma dos” per sis tiu até o sé cu lo

XVII; só en tão de fi niu-se ofi ci al men te que este mo -

men to se da ria no mo men to da con cep ção. Por

ou tro lado, no sé cu lo XX, in tro du ziu-se mais uma

mo di fi ca ção, ao es ta be le cer-se, no dis cur so do

Ma gis té rio, a dis tin ção en tre abor to di re to e in di re -

to, sen do este úl ti mo con si de ra do lí ci to (sem fa lar

na con tra cep ção, an te ri or men te pro i bi da, e a par -

tir de 1952, ad mi ti da por Pio XII, em bo ra com a

res tri ção de mé to dos). To das es tas mu dan ças de -

mons tram que, lon ge de ser uma nor ma in to cá vel

– pois não se tra ta de um dog ma –, a dou tri na mo -

ral da Igre ja é pas sí vel de trans for ma ções e pode

mu dar no fu tu ro.

Para tan to, é in dis pen sá vel um es pa ço onde

se pos sam de ba ter aber ta e ho nes ta men te as di -

ver sas fa ce tas que a te má ti ca le van ta; sua au sên -

cia tem le va do a uma po si ção am bí gua, na qual a

pro i bi ção ra di cal do abor to, no dis cur so ofi ci al,

con vi ve com sua ace i ta ção, na prá ti ca, di an te de

ca sos ex tre mos. Nes tes ca sos, a op ção de in ter -

rom per a gra vi dez – sem pre do lo ro sa, ge ran do

an gús tia e cul pa – tor na-se du pla men te di fí cil,

pela proibição eclesial, somada à criminalização

legal, que cerca esta prática.

IHU On-Line – Como a se nho ra mes mo ex -

pli ci ta, a Igre ja está fo can do esta Cam pa -

nha da Fra ter ni da de, que é em de fe sa da

vida, em tor no da pro ble má ti ca do abor to.

No en tan to, a vida deve ser de fen di da so bre

di ver sos âm bi tos. Em sua opi nião, qual é o

pa pel da mu lher na de fe sa to tal da vida?

Lú cia Ri be i ro – Na re a li da de, é a pró pria Cam -

pa nha da Fra ter ni da de – so bre a qual, até aqui,

não to mei ne nhu ma po si ção – que ex pli ci ta a im -

por tân cia de com pre en der a Vida em seu sen ti do

in te gral: “Há que de fen der e pro mo ver a vida hu -

ma na, (...) com pre en di da como dom de Deus (...)

a par tir do sen ti do da vida em to das as cir cuns tân -

ci as". (Tex to-base, p. 31). Infe liz men te, em sua re -

a li za ção, hou ve uma re du ção sim pli fi ca do ra do

con ce i to, com uma cen tra li za ção ex ces si va na

ques tão do abor to, que, em bo ra im por tan te, não

é sua úni ca fa ce ta.

Este sen ti do in te gral da vida é fa cil men te

com pre en sí vel para a mu lher, a quem cabe cul tu -

ral men te, na so ci e da de atu al, cu i dar da re pro du -

ção da vida. Não se tra ta ape nas do pro ces so de

ges ta ção, mas de tudo o que im pli ca a cri a ção e

edu ca ção dos fi lhos, as sim como o cu i da do dos

do en tes e dos ido sos. Ao es tar exis ten ci al men te

co nec ta da às di ver sas fa ce tas do co ti di a no, a mu -

lher pode con tri bu ir, com sua ex pe riên cia con cre ta, 

para uma vi são mais am pla e mul ti di men si o nal da

vida.
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A in ter rup ção vo lun tá ria da gra vi dez: uma con tri bu i ção para o de ba te

Por Ivo Les ba u pin

Ivo Les ba u pin é gra du a do em Fi lo so fia, pela 

Fa cul da de Dom Bos co de Fi lo so fia, mes tre em

So ci o lo gia, pelo Insti tu to Uni ver si tá rio de Pes -

qui sas do Rio de Ja ne i ro (IUPERJ), e dou tor em

So ci o lo gia, pela Uni ver si té de Tou lou se-Le-Mi -

ra il, da Fran ça. É, tam bém, au tor e or ga ni za dor

de di ver sos li vros, en tre os qua is Igre ja, mo vi -

men tos po pu la res, po lí ti ca no Bra sil (São

Pa u lo: Lo yo la, 1983), As clas ses po pu la res e

os di re i tos hu ma nos (Pe tró po lis: Vo zes, 1984),

Igre ja: Co mu ni da de e Mas sa (São Pa u lo: Pa -

u li nas, 1996), e O des mon te da na ção: ba -

lan ço do go ver no FHC (Pe tró po lis: Vo zes,

1999). Atu al men te, é mem bro da ONG Iser

Asses so ria e pro fes sor na Uni ver si da de Fe de ral

do Rio de Ja ne i ro.

O pre sen te ar ti go, en vi a do com ex clu si vi da -

de para ser pu bli ca do pelo IHU, foi es cri to por Les -

ba u pin em 1975, por tan to há mais de trin ta anos.

Ele ex pli ca a ra zão de pu bli cá-lo so men te hoje: “é

que os ar gu men tos que con tém são vá li dos ain da

hoje. Algu mas pes so as que o le ram acha ram que

se ria uma boa con tri bu i ção para o de ba te, es pe -

ci al men te ago ra que o tema vol tou com for ça.

Pen so que ele tam bém po de rá ser útil para o de -

ba te den tro da Igre ja Ca tó li ca. Qu an to ao tex to,

man ti ve-o pra ti ca men te como es ta va, fa zen do

ape nas cor re ções de es ti lo. Agra de ço a le i tu ra acu -

ra da de Lú cia Ri be i ro”.

No tex to, Les ba u pin afir ma que, ao “fa lar de

abor to, ou me lhor, de in ter rup ção vo lun tá ria da

gra vi dez, de ve mos ter pre sen te que, em mé dia, há 

30 a 40 mi lhões de abor tos anu al men te no mun -

do, a gran de ma i o ria re a li za dos clan des ti na men te, 

por pes so as in com pe ten tes ou por clí ni cas ile ga is”.

Intro du ção

Ao tra tar mos de um as sun to tão im por tan te

como este, cor re mos sem pre o ris co de dis cu ti-lo

abs tra ta men te. Na ver da de, ao fa lar de abor to, ou 

me lhor, de in ter rup ção vo lun tá ria da gra vi dez, de -

ve mos ter pre sen te que, em mé dia, há 30 a 40 mi -

lhões de abor tos anu al men te no mun do, a gran de

ma i o ria re a li za dos clan des ti na men te, por pes so as

in com pe ten tes ou por clí ni cas ile ga is (Du mas,

1970, p. 7). No Bra sil, cal cu la-se o nú me ro anu al

de abor tos en tre 1 e 2 mi lhões (Ro dri gues, 1967,

p. 970).32 Uma par te das mu lhe res que in terr rom -

pem a gra vi dez vo lun ta ri a men te vêm a fa le cer em

con se qüên cia do tra ta men to pre cá rio. Na Fran ça,

para 1 mi lhão de in ter rup ções anu a is – cál cu lo

apro xi ma do – ha via 25 mil mor tes, an tes da apro -

va ção da lei do abor to (Bo yer, 1972, p. 47). No

Bra sil, o nú me ro de mor tes é se gu ra men te ma i or.

Este fato não deve ser vir como cri té rio mo ral, mas

é im por tan te ter pre sen te. Por tan to, ao fa lar mos

des te tema, es ta mos di an te de ca sos, de pes so as

con cre tas que, por uma ou ou tra ra zão, de ci di ram

in ter rom per sua gra vi dez. Esta mos di an te de ca -

sos mu i to di fe ren tes uns dos ou tros, e que não po -

dem ser re du zi dos a um só caso-tipo.

Alguns des tes ca sos:

• Dois ter ços das mu lhe res que de ci dem in -

ter rom per a gra vi dez são mães de fa mí lia
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(De bout, 1972, p. 30). Fa zem-no, por tan -

to, não por se rem con tra a ma ter ni da de,

mas por con si de ra rem ino por tu no o nas ci -

men to de um fi lho na que le mo men to (uma 

boa par te por ra zões eco nô mi cas).

• Entre as de ma is mu lhe res (um ter ço), uma

boa par te o faz seja por ra zões so ci a is –

mãe sol te i ra –; seja por ra zões de ma tu ri da -

de – não se con si de ra ain da ca paz de edu -

car um fi lho –; seja por ra zões afe ti vas – in -

con ve niên cia de ter um fi lho sem po der lhe 

ofe re cer uma fa mí lia, ao me nos, a mãe e o

pai –; seja por que não es pe ra va um fi lho –

veio de sur pre sa –, que vi ria obri gar a in ter -

rom per os es tu dos, ou o pre pa ro pro fis si o -

nal; seja por ra zões pro fis si o na is – por não

po der se afas tar do tra ba lho na que le pe río -

do, por exem plo.

• Um pe que no nú me ro de mu lhe res vem a

con ce ber em con se qüên cia de uma vi o la -

ção; a ma i o ria não ace i ta um fi lho nes tas

con di ções.

• Há tam bém o caso de mu lhe res que in ter -

rom pem a gra vi dez por ter con tra í do al gu -

ma do en ça ca paz de, na ma i o ria dos ca sos,

pre ju di car se ri a men te o em brião pro vo can -

do gra ves de for ma ções fí si cas ou men ta is.

• Há, fi nal men te, as que abor tam em con se -

qüên cia do tra ta men to de al gu ma do en ça

não di re ta men te li ga da à gra vi dez.

Esta mos, por tan to, di an te de ca sos bem con -

cre tos: des de a mãe que não quer ver seu fi lho

pas sar fome até a jo vem que, ape sar de usar mé -

to dos an ti con cep ci o na is, se vê sur pre en den te -

men te grá vi da; des de a mãe que des co bre que

cor re o ris co de ge rar um fi lho/a de fi ci en te até a

que se en con tra em ris co de vida.

Di vi di re mos nos sas re fle xões em três par tes:

pri me i ro, vis to que a gran de ma i o ria dos que con -

de nam o abor to, o fa zem em nome da vida hu ma -

na, exa mi na re mos as qua tro te o ri as ci en tí fi cas

atu a is a res pe i to do iní cio da vida hu ma na; em se -

gui da, ve re mos al guns da dos da tra di ção te o ló gi -

ca a res pe i to do abor to; fi nal men te, fa re mos uma

re fle xão te o ló gi ca so bre a vida hu ma na e a in ter -

rup ção vo lun tá ria da gra vi dez.

Os cri té ri os bi o ló gi cos do iní cio da
vida hu ma na33

O mo men to da fe cun da ção – ori gem do ge -

no ti po:

Para os se gui do res des ta te o ria, a vida hu -

ma na se ini cia com a fe cun da ção do óvu lo. Nes te 

mo men to, uma nova vida, dis tin ta da do pai e da

mãe, tem iní cio, com um có di go ge né ti co úni co,

ir re pe tí vel. O ge nó ti po está de ter mi na do. A blás -

tu la pos sui um di na mis mo pró prio, dis tin to do da 

mãe: ela pos sui uma rede de co mu ni ca ções que

en via in for ma ções ao or ga nis mo ma ter no es ti mu -

lan do-o a pre pa rar-se para aco lher aque la vida.

O mo men to de uma pos sí vel seg men ta ção:

A te o ria da fe cun da ção é se ri a men te ques ti o -

na da por esta ou tra te o ria. Pois, após a fe cun da -

ção, o ovo pode so frer uma seg men ta ção, ge ran -

do gê me os. Esta seg men ta ção pode ocor rer des de 

o 4º dia até o 14º dia. Con for me o caso, te re mos

gê me os com pla cen tas pró pri as, ou com uma pla -

cen ta só (uni vi te li nos) ou ir mãos si a me ses (caso

mais raro). Há tam bém a pos si bi li da de, mais re -

mo ta, de o ovo seg men ta do vol tar a re cons ti tu ir-se

em um só em brião. Ora, não se pode fa lar de pes -

soa hu ma na sem que haja um in di ví duo, isto é,

não se pode fa lar de per so na li za ção sem que te -

nha ha vi do in di vi du a ção. Por tan to, não se pode

fa lar em iní cio da vida hu ma na no mo men to da

fe cun da ção, mas só a par tir da in di vi du a ção.

O mo men to da ni da ção:

Depo is de fe cun da do, o óvu lo leva 8 a 10

dias até che gar ao úte ro ma ter no, onde se im -

plan ta (ni da ção) (Po hi er, 1972, p. 77). Esti ma-se

que de 30 a 50% dos óvu los fe cun da dos são na -

tu ral men te ex pul sos an tes da ni da ção. Ora, não

se pode di zer que são se res hu ma nos mor tos!

Este pro ces so na tu ral de se le ção leva em con ta,

en tre ou tros fa to res, de fi ciên ci as de for ma ção do

ovo. De po is da ni da ção até o nas ci men to, ape -

nas 10% a 20% dos em briões são na tu ral men te

ex pul sos.
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Para os se gui do res des ta te o ria, por tan to, a

vida hu ma na te ria iní cio com a ni da ção. Ou tros,

po rém, ar gu men tam que ain da aí não se pode fa -

lar de vida hu ma na – já que as pos si bi li da des de

uma vida são ainda tão frágeis.

Ce re bra li za ção (for ma ção do cór tex ce re -

bral) e ho mi ni za ção

As mais re cen tes pes qui sas so bre o mo men to 

da mor te es ta be le cem como cri té rio se gu ro da

mor te a ces sa ção de ma ni fes ta ções vi ta is no cé re -

bro. São nu me ro sos os ca sos de re a ni ma ção após

uma pa ra da car día ca. Mas des de que, pelo ele tro -

en ce fa lo gra ma, se cons ta ta a “mor te ce re bral”

(au sên cia de ma ni fes ta ções vi ta is pelo es pa ço de 4 

a 10 mi nu tos), se está di an te de uma si tu a ção ir re -

ver sí vel de mor te. As cé lu las ce re bra is co me çam a

de com por-se de modo ir re me diá vel. Mes mo que

se man te nha ar ti fi ci al men te a vida, é ape nas a

vida ve ge ta ti va que con ti nua. Se a mor te ce re bral

é o cri té rio para se dizer que não há mais vida

humana, é possível dizer-se que há vida humana

antes de haver cérebro?

Além do alto per cen tu al de mor ta li da de das

blás tu las e dos em briões du ran te as pri me i ras se -

ma nas, tra ta-se aqui so bre tu do do feto anen cé fa lo 

(ca rac te ri za do pela fal ta das par tes es sen ci a is do

cé re bro), para o qual ne nhu ma ati vi da de pes so al

será pos sí vel. Diz o Dr. Paul Cha u chard: “Um ovo

só é hu ma no se tem nas suas ap ti dões ge né ti cas o

po der de di ri gir o de sen vol vi men to do cé re bro.

Um em brião só é hu ma no se tem cé re bro, mes mo

que apre sen te al gu mas in su fi ciên ci as. Se eles

eram ge ne ti ca men te mu i to anor ma is des de a con -

cep ção, pode-se di zer que nun ca fo ram se res hu -

ma nos. Se é um pro ble ma tar dio que im pe diu o

cres ci men to do cé re bro, deve-se di zer que nes te

mo men to eles mor re ram en quan to pes soa hu ma -

na”.34 Um anen cé fa lo não é um ser hu ma no (di -

ga mos que é fru to hu ma no im per fe i to, isto é, sem

con di ções de che gar a se for mar como pes soa hu -

ma na por lhe fal tar o subs tra to bi o ló gi co mí ni mo)

(Po hi er, 1972, p. 97). S. Afon so de Li guo ri (+

1787) afir ma que, se o feto não tem mais con di -

ções de re a li zar uma vida hu ma na, não é mais

feto, é uma subs tân cia pú tri da (Hä ring, 1972, p.

184-185). O que tem im por tân cia não é a vida bi -

o ló gi ca, mas a vida hu ma na. Se não há pos si bi li -

da de de ma ni fes ta ção pes so al, hu ma na, não tem

sen ti do man ter-se ar ti fi ci al men te um es ta do de

vida bi o ló gi ca (Ibi dem, p.184-185).

A par tir daí, sur gem uma sé rie de per gun tas,

que po dem se re su mir numa só: como se pode

con si de rar pes soa hu ma na o que ain da não atin -

giu uma fase de de sen vol vi men to tal que dis po -

nha do subs tra to bi o ló gi co mí ni mo para uma vida

pes so al? O que ca rac te ri za es pe ci fi ca men te o ser

hu ma no é a cons ciên cia, a ca pa ci da de de auto-re -

fle xão, o pen sa men to e a ca pa ci da de de de ci dir

mo vi do por ra zões. To das es tas ra zões su põem o

cór tex ce re bral. É en tre o 15º e o 40º dia que se

de sen vol ve a es tru tu ra da base do cór tex ce re bral.

Em 8 se ma nas, se pode “de ri var” uma ati vi da de

ce re bral elé tri ca. So men te na 12ª se ma na (3 me -

ses) é que a es tru tu ra do cé re bro está com ple ta.

Até aqui o em brião es ta ria em pro ces so de de vir,

com mu dan ças qua li ta ti vas. A par tir da qui, é só

cres cer. Antes da for ma ção do cé re bro, não há o

subs tra to in dis pen sá vel para as ati vi da des es pi ri -

tu a is, que são o pró prio da pes soa. Antes des ta

eta pa não se pode fa lar em sujeito humano (cf. W. 

Ruff, citado em Snoek, 1971, p. 884). Para os

autores desta teoria, só há vida humana a partir

da formação do cérebro.

Aí es tão, pois, as te o ri as ci en tí fi cas so bre o

iní cio da vida hu ma na. Se al guém ace i ta, por

exem plo, a te o ria da ce re bra li za ção, não con si de -

ra rá a in ter rup ção da gra vi dez nas pri me i ras se -

ma nas como mor te de um ser hu ma no. Se, ao

con trá rio, al guém ace i ta a fe cun da ção como o iní -

cio da vida hu ma na, con si de ra rá toda in ter rup ção 

da gra vi dez como ho mi cí dio (mes mo que se tra te

de uma con cep ção ge ra da por violação carnal).

Vê-se bem as conseqüências que têm tais teorias.

Alguns da dos da tra di ção

No cris ti a nis mo pri mi ti vo, en con tra mos, a

par tir do sé cu lo IV, a dis tin ção en tre feto “ani ma -
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do” e feto “não-ani ma do”. O pro ble ma era o mo -

men to da in fu são da alma no feto. Só a par tir da

“ani ma ção” é que o feto se tor na ria hu ma no. Sob

a in fluên cia da fi lo so fia e em bri o lo gia gre gas, mu i -

tos, en tre os qua is S. Agos ti nho, ad mi ti am a ani ma -

ção su ces si va. Para S. To más tam bém, a ani ma ção 

não ocor re no mo men to da con cep ção: ini ci al men -

te o feto tem alma ve ge ta ti va, de po is alma sen si ti va 

(ou ani mal) e fi nal men te alma hu ma na (no 40º

dia). Já S. Alber to Mag no e mu i tos ou tros teó lo gos

(os “cri a ci o nis tas”) sus ten ta vam que a ani ma ção

era ime di a ta – no mo men to da con cep ção.

Sob a dis tin ção en tre feto ani ma do e feto ain -

da não ani ma do, mu i tos teó lo gos mo ra lis tas ad -

mi ti am, em ca sos ex tre mos, o abor to de feto ain da 

não ani ma do. S. To más, em bo ra con de ne o abor -

to, só con si de ra va ho mi cí dio o abor to de feto ani -

ma do. Tho mas San chez (1550-1610) ad mi te

como pro va vel men te lí ci to o abor to de feto não

ani ma do, des de que haja ra zões mu i to especiais:

violação carnal e perigo de vida para a mãe.

Pos te ri or men te, Pio IX (1846-1878) vai aca -

bar com esta dis tin ção en tre feto ani ma do e ina ni -

ma do. A te o lo gia mo ral vai co lo car uma nova dis -

tin ção: abor to di re to e in di re to. Todo abor to di re -

to, isto é, fe i to com a in ten ção de in ter rom per a

gra vi dez, é imo ral. Já o abor to in di re to, ou seja,

aque le que é pro vo ca do não di re ta men te, mas em 

con se qüên cia de in ter ven ção mé di ca para cu rar a

mãe de al gu ma do en ça, é lí ci to. S. Afon so de Li -

güo ri ad mi te o abor to em caso de ris co de vida da

mãe. O aborto deixa de ser imoral neste caso

(Häring, 1972, p. 173).

Hoje, se ad mi te a mor te do feto para sal var a

vida da mãe (abor to te ra pêu ti co). Nes te caso, o

cri té rio que en tra em ação é o prin cí pio da es co lha 

pre fe ren ci al en tre va lo res con fli tan tes (con fli to de

va lo res ou con fli to de de ve res. Ri go ro sa men te fa -

lan do, pode ha ver con fli to de va lo res, mas não de

de ve res: des de que se veja um va lor ma i or do que

ou tro, este se tor na de ver): o va lor da vida da mãe

ver sus o va lor da vida do feto; o de ver de sal va -

guar dar a vida da mãe ver sus o va lor de sal va -

guar dar a vida do feto. Anti ga men te, mes mo nes -

te caso, a nor ma era de i xar a na tu re za seguir seu

curso, isto é: nascimento da criança, mesmo com

morte da mãe.

Hoje, os teó lo gos mais con ser va do res ad mi -

tem pelo me nos o abor to in di re to e nos dois ca sos

já clás si cos: o da gra vi dez tu bá ria (gra vi dez na

trom pa e não no úte ro) e o do úte ro can ce ro so.

Admi te-se tam bém atu al men te o abor to, em ca sos 

bem pre ci sos, quan do haja con fli to de de ve res ou

de va lo res. B. Hä ring, mo ra lis ta re co nhe ci do, con -

si de ra do re la ti va men te con ser va dor, ad mi te o

abor to in clu si ve quan do se tra ta de pro te ger ou

con ser var o úte ro para fu tu ras ges ta ções (1972, p.

180). Ele tam bém ad mi te que, em caso de vi o la -

ção, se a mu lher não for ca paz de ser con ven ci da

a ace i tar o fi lho, o abor to não é imo ral (é o cha ma -

do caso de “ig no rân cia in ven cí vel”) (Hä ring, 1972, 

p. 189).

O que é cer to, tam bém, é que não se ad mi te

a iden ti fi ca ção de in ter rup ção vo lun tá ria da gra vi -

dez com in fan ti cí dio (mor te de cri an ça de po is de

nas ci da) (Hä ring, 1972, p. 162-163). Nem a te o lo -

gia os iden ti fi ca, nem a pra xe pe ni ten ci al da Igre ja: 

para o in fan ti cí dio, con si de ra do de ma i or gra vi da -

de, a pe ni tên cia era ma i or; a in ter rup ção vo lun tá -

ria da gra vi dez im pli ca va uma pe ni tên cia me nor

que a do in fan ti cí dio – era, pois, menos grave,

proporcionalmente (Pohier, 1972, p. 91).

Le van ta mos to dos es tes ele men tos da tra di -

ção te o ló gi ca para mos trar que, no fun do, con si -

de ra-se, pelo me nos, que a vida hu ma na de um

em brião/feto é de um ní vel in fe ri or à de uma cri an -

ça nas ci da. Ou seja, in ter rup ção vo lun tá ria da gra -

vi dez não é in fan ti cí dio. Se hou ve tan tas he si ta -

ções no de cor rer dos tem pos, se se ad mi te a in ter -

rup ção vo lun tá ria da gra vi dez – mes mo os con ser -

va do res – para tais e tais ca sos, en tão é si nal de

que o ní vel de vida hu ma na de um em brião/feto é

di fe ren te do ní vel de vida hu ma na de uma cri an ça 

nas ci da. Não se pode con si de rar a vida de um em -

brião como se con si de ra a vida de uma cri an ça,

nem ava li ar a in ter rup ção vo lun tá ria da gra vi dez a 

par tir do in fan ti cí dio. São duas co i sas bem di fe -

ren tes. E isto é ve ri fi cá vel na pró pria tra di ção. Se o 

ca rá ter hu ma no do em brião fos se o mes mo que o

de uma cri an ça, não se po de ria ad mi tir a in ter rup -

ção vo lun tá ria da gra vi dez em caso al gum, pois

se ria ho mi cí dio. No en tan to, em de ter mi na dos ca -

sos, como se viu, se ad mi te.

48

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



Re fle xão te o ló gi ca

1. Intro du ção

Gos ta ría mos de ini ci ar es tas re fle xões ci tan -

do a po si ção de uma das Igre jas pro tes tan tes, a da

Igre ja Lu te ra na dos Estados Unidos:

“Tam bém se se con si de ra o feto como um ser 

ple na men te hu ma no, o sig ni fi ca do mais pro fun do 

do quin to man da men to (não ma tar) nos au to ri za

a sus ten tar que, quan do a in ten ção de um abor to

pro vo ca do é a de im pe dir um dano, uma in jus ti ça

ou um mal ma i or, pra ti can do-o não se co me te pe -

ca do. (...) Ne nhum fi lho de ve ria ser cons tran gi do

a re ce ber a vida de quem não tem von ta de ou ca -

pa ci da de de as su mir a res pon sa bi li da de pela gra -

vi dez, pela cri a ção e edu ca ção do mes mo. A nos -

sa pre o cu pa ção pela cri an ça nos obri ga a pre fe rir

o abor to pro vo ca do no caso de uma gra vi dez im -

pos ta, que te ria como re sul ta do um fi lho não de -

se ja do, des ti na do a so frer num lar hos til, ou en tão

a ser con fi a do a uma ins ti tu i ção onde todo o amor 

que se lhe pos sa dar não con se gui rá ja ma is fazê-lo 

su pe rar to tal men te o ris co de ser aban do na do pe -

los ge ni to res”. “Por isso”, pros se gue o do cu men -

to, “apo i a mos a emen da le gis la ti va no sen ti do que 

de fi na como ‘te ra pêu ti ca’ toda in ter rup ção da

gra vi dez na qual es te ja pre sen te ‘um ris co subs tan -

ci al para a sa ú de fí si ca ou men tal da mãe ou onde

haja o pe ri go que o fi lho nas ça com gra ves de fe i -

tos fí si cos ou men ta is. Sus ten ta mos ain da que o

abor to de ve ria ser con si de ra do te ra pêu ti co quan -

do a gra vi dez for fru to de rap to, in ces to ou de ou -

tras ações cri mi no sas, in clu si ve da re la ção se xu al

ilí ci ta com uma me nor de 16 anos. Em to dos es ses 

ca sos a in ter rup ção da gra vi dez de ve ria ser uma

op ção pos sí vel, mas não obri ga tó ria. A ad mis são

des tas op ções nos pa re ce mu i to mais co e ren te

com o amor cris tão e com a li ber da de res pon sá vel

do que os ter mos das le gis la ções em vi gor na ma i -

o ria dos Esta dos” (IDOC 2, Arnol do Mon da do ri

Edi to re, 1970, p. 243-244 apud Moser, 1975, p.

19-20).

2. A vida do em brião é um va lor ab so lu to?

Per gun ta mo-nos: é um va lor ab so lu to a vida

do em brião? Va lor ab so lu to a pon to de não se ad -

mi tir a in ter rup ção vo lun tá ria da gra vi dez mes mo

em ca sos de: ame a ça gra ve da sa ú de fí si ca ou

men tal da mu lher; pe ri go sé rio de de for ma ção fí si -

ca ou al te ra ção psí qui ca im por tan te do em brião;

gra vi dez de uma me nor; gra vi dez re sul tan te de vi o -

la ção ou in ces to; si tu a ção so ci al ou so ci o e co nô mi -

ca da mãe (dos pais) tal que esta seja in ca paz de

asse gu rar os cu i da dos ma te ri a is e mo ra is do nas ci -

men to e da edu ca ção; pos sí vel ine fi cá cia ou des co -

nhe ci men to dos mé to dos an ti con cep ci o na is?

Que há algo que seja da or dem da vida hu -

ma na em todo em brião e em todo feto, e que de -

vem ser res pe i ta dos como tal, é evi den te. Mas é

tão evi den te que isto pesa mais que sua in vi a bi li -

da de bi o ló gi ca (de for ma ção fí si ca ou men tal gra -

ve), que a sua in ca pa ci da de de en trar em re la -

ções hu ma nas, que a im pos si bi li da de dos pais de

aco lhê-lo con dig na men te, que a au sên cia de re -

cur sos sem os qua is um ser hu ma no não pode ter

o mí ni mo de vi a bi li da de que a dig ni da de da con -

di ção hu ma na exi ge? Nes te caso, es tão em jogo

va lo res in di vi du a is e co le ti vos tão im por tan tes

quan to a vida do em brião e que de vem ser le va -

dos em con ta se se pre ten de de fen der a vida hu -

ma na – e não ape nas a vida do em brião (Po hi er,

1972, p. 101-102).

Se a vida do em brião é um va lor ab so lu to, a

ser res pe i ta da in con di ci o nal men te, in clu si ve nos

ca sos su pra ci ta dos, en tão nos en con tra mos na es -

tra nha si tu a ção de o ho mem de ver ser do mi na dor 

da na tu re za, cri a dor de cul tu ra, su je i to da his tó ria,

mas, ao mes mo tem po, sub mis so à pró pria na tu -

re za, in ca paz de con tro lá-la, con de na do a pro cri ar 

mes mo em con di ções não pro pí ci as, con de na do a 

ace i tar o que a na tu re za faz mes mo que seja pre ju -

di ci al à vida hu ma na, sub mis so às leis bi o ló gi cas

em nome de um im pe ra ti vo mo ral. Será esta vida

em ges ta ção um va lor ab so lu to, ou o va lor prin ci -

pal é a vida hu ma na que já exis te, que já nas ceu?

Hoje, mu i tos teó lo gos mo ra lis tas ad mi tem o uso

de an ti con cep ci o na is: por tan to, já nes te cam po se

ad mi te que o ho mem não seja ví ti ma da na tu re za,

ví ti ma da sor te ou do des ti no, mas que con tro le,

pla ne je, se gun do aqui lo que é me lhor para uma

vida mais hu ma na. E, quan do o mé to do an ti con -

cep ci o nal fa lha, a mu lher é obri ga da a as su mir o

que não de se ja va ou o que não tem con di ções de

as su mir? Antes da con cep ção, ela ti nha o di re i to
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de não que rer, e de po is da con cep ção ela se tor na

ví ti ma do des ti no, da na tu re za – é vá li da esta

posição? A conseqüência é que inúmeras

mulheres dão à luz, anu al men te, fi lhos que não

desejam ou que não podem aco lher, e os criam

sem amor ou os entregam a instituições públicas

ou privadas.

Di an te do pro ble ma da in ter rup ção vo lun tá -

ria da gra vi dez, es ta mos, na ver da de, di an te de

um de se jo de não-pro cri a ção. So men te a exis tên -

cia de um tal de se jo ex pli ca a de ter mi na ção de

mães de vá ri os fi lhos que já não que rem ter ou tro,

ou de mu lhe res que, de se jo sas de um dia se rem

mães, que re rem po der es co lher res pon sa vel men -

te o mo men to em que os ge ra rão, e re cu sam pa -

de cer ges ta ções não-de se ja das, jul ga das ino por -

tu nas. E há mu lhe res que, sim ples men te, não

desejam ter filhos – e que se vêem diante de uma

gravidez involuntária.

A te o lo gia mo ral atu al já con si de ra vá li do

que, no ca sa men to, haja en con tro amo ro so sem o 

de se jo ime di a to de pro cri a ção. Se, por uma ou

ou tra ra zão, a con tra cep ção fa lha (ou não che ga a

ser uti li za da – caso do es tu pro) e, em con se qüên -

cia, ad vém uma gra vi dez, como fica a si tu a ção di -

an te de uma con cep ção que a mu lher (ou o ca sal)

não de se jou, que po si ti va men te re cu sou e aci den -

tal men te so bre ve io? Há um de ver in con di ci o nal

de pro cri a ção nes te caso? Não cre mos que o ser

hu ma no es te ja con de na do ao aca so bi o ló gi co (Qu -

el que jeu, 1972, p. 66).

Que sen ti do tem a pro cri a ção quan do ela é

des li ga da da qui lo que a fun da – o ato de amor?

Sem con tar o pe ri go mo ral e psi co ló gi co que cor re 

a fu tu ra cri an ça, não tem sen ti do a gra vi dez sem

amor. É im por tan te tam bém cha mar a aten ção

para o fato de que, no caso de mu lhe res ce li ba tá -

ri as, a mo ral tra di ci o nal – ba se an do-se no fe nô -

me no bi o ló gi co – joga toda a res pon sa bi li da de so -

bre a mu lher, quan do o ser foi con ce bi do por uma 

mu lher e um ho mem. Se o ho mem não quer as su -

mir a res pon sa bi li da de de um fi lho, tem sen ti do

exi gir so men te da mu lher, em fun ção do fato bi o -

ló gi co, a res pon sa bi li da de de fa zer nas cer a cri an -

ça, edu cá-la e levá-la à ma tu ra ção?

Por que uma mu lher, que des co bre que seu

fi lho cor re o ris co de, com gran de pro ba bi li da de,

nas cer de for ma do – em ra zão de uma do en ça du -

ran te a gra vi dez – não pode in ter rom per a gra vi -

dez (tra ta-se do cha ma do abor to eu gê ni co) para

po der pos te ri or men te ge rar uma cri an ça em per -

fe i tas con di ções? O sim ples fato da con cep ção é o

de ci si vo? No caso em que é re co nhe ci da uma em -

bri o pa tia in cu rá vel, por que de i xar tal em brião vir

a nas cer – em mu i tos ca sos ape nas para so frer so -

li dão, isolamento, sofrimento físico ou mental?

(Vouin, 1971, p. 11-12).

3. O ca rá ter hu ma no do em brião

A es pe ci fi ci da de hu ma na não pode ser con si -

de ra da como aca ba da des de o prin cí pio, mas

como pro ces so, como um vir-a-ser cons tan te. A

hu ma ni za ção é pro gres si va: tra ta-se de um pro -

ces so de hu ma ni za ção. A atu a ção de Deus no de -

vir hu ma no é ima nen te ao ser hu ma no em ela bo -

ra ção (Rah ner). Des de o prin cí pio es ta mos di an te

de um ser que não é nem ho mem nem in fra-hu -

ma no, mas que está a ca mi nho de ser ho mem

(posição de H. Rotter, segundo Snoek, 1971, p.

884-886).

Por tan to, di an te de um em brião, não es ta -

mos di an te de uma pes soa hu ma na ain da, e sim

de uma vida hu ma na em ges ta ção, em pro ces so,

em ela bo ra ção. O fru to con ce bi do só che ga à vida 

hu ma na pro gres si va men te (Vou in, 1971, p.

6-12). Tra ta-se não de uma vida ple na men te hu -

ma na, mas de um pro je to de vida hu ma na, de

uma vida hu ma na em po tên cia, atu a li zan do-se

cada vez mais. Não po de mos es ta be le cer com

pre ci são o mo men to da ho mi ni za ção mas, quan to 

mais se de sen vol ve, mais se tem cer te za de que

um em brião é um ser hu ma no. Te mos, no en tan -

to, ple na cer te za de que um ser con ce bi do é pes -

soa hu ma na quan do nas ce. Nas ci da, a cri an ça é

ple na men te pes soa hu ma na, não há dú vi da (em -

bo ra tenha ainda inúmeras potencialidades a

desenvolver até começar a pensar, a se relacionar, 

a ser autônoma).

So men te ba se a dos nes ta con cep ção do em -

brião como vida hu ma na em ela bo ra ção, mas

ain da não ter mi na da, é que po de mos fa zer re fle -

xões a res pe i to da va li da de da in ter rup ção vo lun -

tá ria da gra vi dez. Estas re fle xões só são vá li das

para um ser em ges ta ção: não va lem, por tan to,
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para a cri an ça já nas ci da. Qu an to ao iní cio da vida 

hu ma na no seio ma ter no, há vá ri as te o ri as; mas

quan to a tra tar-se de um ser hu ma no de po is que

nas ce, não há dúvida (com as restrições dos casos

já indicados de anencefalia).

4. A ne ces si da de de re gu la ção da vida: o

ser hu ma no é cri a do por Deus como co-

cri a dor

A re pro du ção é uma fun ção da vida. Ao mes -

mo tem po, deve-se di zer que, ao lado dos pro ces -

sos bi o ló gi cos de auto-re gu la ção (ex pul são na tu -

ral de óvu los fe cun da dos, en tre ou tros), to dos os

gru pos so ci a is sem pre ela bo ra ram pro ces sos de

re gu la ção da re pro du ção, não por me nos pre zo

des ta fun ção, mas exa ta men te por ser mu i to im -

por tan te para a vida do gru po. E, por ser mu i to

im por tan te não po dia fi car in te i ra men te en tre gue

aos caprichos da natureza ou dos indivíduos

(Pohier, 1972, p. 83).

A re gu la ção da re pro du ção é uma fun ção tão 

ne ces sá ria, tão hu ma na, quan to a pró pria vida, e

um res pe i to pela vida que não res pe i tas se esta

fun ção se ria um res pe i to cego pela vida. Por mais

es sen ci a is que se jam os va lo res dos in di ví du os e

da es pé cie, e por mais jus ta que seja a ma ne i ra

pela qual a fé in sis te nes te pon to, não se pode, po -

rém, que rer que eles le vem a ne gli gen ci ar ou tros

va lo res e ou tras fun ções que são tão ab so lu tos

quan to eles. Achar que é pre ci so de i xar a es pé cie

hu ma na se re pro du zir ao má xi mo, e que o de ver

dos pais é fa zer tudo para que a re pro du ção se re a -

li ze sem obs tá cu los não é cer ta men te a ma ne i ra

mais cris tã de res pe i tar a vida, a re pro du ção e os

se res hu ma nos (Po hi er, 1972, p. 94-95).

Mu i tos ar gu men tam que a mu lher deve ace i -

tar o ser con ce bi do em seu seio, de qual quer modo, 

pois a Pro vi dên cia se en car re ga rá. E isto mes mo

que a fe cun da ção re sul te da vi o la ção de uma cri an -

ça de qua tor ze anos ou sim ples men te de um erro

de le i tu ra das cur vas de tem pe ra tu ra (no mé to do

Ogi no-Kla us). Mas por que de i xar à Pro vi dên cia

aqui lo que o ho mem pode di ri gir, con tro lar, re gu -

lar? Por que en tre gar ao mi la gre aqui lo so bre que o 

ho mem tem do mí nio? Su por que, pelo fato do em -

brião ter co me ça do a exis tir (fe cun da ção), o ser hu -

ma no nada mais pode fa zer, tem de se sub me ter,

de i xar a na tu re za se guir seu cur so, é con de ná-lo a

ser ví ti ma sem ne ces si da de, é ne gar a in te li gên cia,

a li ber da de, a ca pa ci da de cri a do ra do ho mem, a

sua ca pa ci da de de do mi nar a na tu re za e cons tru ir a 

his tó ria.

Se é ver da de que a Tra di ção sem pre in sis tiu

no fato de que Deus é fon te e Se nhor da vida, é

igual men te ver da de que ela sem pre in sis tiu que o

pró prio Deus con fia ao ho mem este dom: o ser hu -

ma no foi cri a do à ima gem e se me lhan ça de Deus,

co-cri a dor. Ora, or ga ni zar, do mi nar o mun do e, ao

mes mo tem po, sub me ter-se aos ca prichos de sua

pró pria bi o lo gia são pro po si ções con tra di tó ri as.

Os pro ble mas da in ter rup ção vo lun tá ria da

gra vi dez e os da con tra cep ção não de vem ser co -

lo ca dos nem re sol vi dos in de pen den te men te, pois

se tra ta, nos dois ca sos, ain da que de modo di fe -

ren te, da res pon sa bi li da de que o ser hu ma no

deve as se gu rar no que diz res pe i to ao dom da

vida. Con si de rar que a in ter rup ção vo lun tá ria da

gra vi dez e a con tra cep ção se jam, por na tu re za e

em prin cí pio, uma fal ta con tra o ho mem e con tra

Deus por que o ho mem se ar ro ga ria uma res pon -

sa bi li da de que Deus não lhe con fi ou é algo que

deve ser se ri a men te ques ti o na do. Do con trá rio, o

que sig ni fi ca o fato de que Deus tenha criado o ser

humano como procriador e co-criador? (Pohier,

1972, p. 105)

A vida do em brião é um gran de va lor. Mas

não é um va lor ab so lu to. O im por tan te não é con -

ser var a vida do em brião a qual quer cus to. Mu i tos

teó lo gos ad mi tem que não se deve ne ces sa ri a -

men te pro lon gar qual quer vida hu ma na, por mais

de gra da da que es te ja, por to dos os me i os e em

qua is quer con di ções (Vou in, 1971, p. 6). O im -

por tan te é que a fu tu ra cri an ça nas ça em con di -

ções de se de sen vol ver ple na men te – con di ções

afe ti vas, so ci o e co nô mi cas, psi co ló gi cas etc. Não é 

con tra a vida que a in ter rup ção vo lun tá ria da gra -

vi dez deve ser con si de ra da. Mas exa ta men te em

fun ção da vida. Se aque las con di ções não exis tem 

e se a mu lher não quer o fi lho, de i xa de ter sen ti do 

obri gá-la a de i xar nas cer. Por que nas cer não é

sim ples men te vir à luz: im pli ca dar to das as con di -

ções para que a cri an ça se desenvolva. A geração

irresponsável de filhos é também um fato a ser

recriminado (Moser, 1975, p. 22).
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O de vir hu ma no do fru to da con cep ção não

é nun ca e ja ma is pode ser um sim ples pro ces so

me câ ni co ou bi o ló gi co: é o ato de uma von ta de

pro cri a do ra que deve, ao me nos im pli ci ta men te,

ser pro du zi do e re a li za do pela mãe, pe los pais e,

ne les e para além de les, pela co mu ni da de hu ma -

na. Se fal tar uma tal von ta de, que será do fru to

des ta con cep ção? Pro cri ar é mu i to mais do que

“de i xar-ser”, que se apro xi ma de (quan do não é

ape nas) uma de mis são ir res pon sá vel. A de ci são

de fa zer nas cer en ga ja os pais e a so ci e da de em

uma sé rie de res pon sa bi li da des, não ape nas de

de i xar nas cer, mas de edu car e de le var à ple na

ma tu ra ção. Ela en ga ja a so ci e da de a de sen vol ver

uma po lí ti ca fa mi li ar e so ci al que ofe re ça aos ca sa -

is as con di ções de pos si bi li da de para ter fi lhos e

criá-los dig na men te (Qu el que jeu, 1972, p. 67-69).

O “não-ma tar” bí bli co não pode ser apli ca do 

ao caso da in ter rup ção vo lun tá ria da gra vi dez

como se apli ca ao in fan ti cí dio, pois o es ta tu to da

re a li da de hu ma na em ca u sa não é o mes mo. É in -

te res san te aqui ver a po si ção de Karl Barth. Para

ele, a vida é dom de Deus, é li ber da de, é gra ça.

Ele con de na, de modo ge ral, a in ter rup ção vo lun -

tá ria da gra vi dez, mas afir ma tam bém: “Di ga -

mo-lo aber ta men te: há si tu a ções em que a su pres -

são de uma vida em ges ta ção não é as sas sí nio,

mas é exi gi da. Ao afir mar esta exi gên cia, não es ta -

mos abrin do uma ‘por ta dos fun dos’, por onde o

cri me, que se ins ta la tão fa cil men te nes te do mí nio, 

po de ria se in tro du zir. Fa la mos da pos si bi li da de de 

Deus, de sua ‘exi gên cia par ti cu lar’. No con cre to,

isto quer di zer que, di an te de Deus, há res pon sa bi -

li da des a to mar caso por caso”.35 Barth exa mi na,

en tão, as di ver sas in di ca ções de in ter rup ção da

gra vi dez: mé di co-so má ti ca, mé di co-psi quiá tri ca e

mé di co-so ci al, e ele lem bra que “a obe diên cia ao

man da men to de Deus deve ter a li ber da de de se

mo ver den tro de li mi tes que po dem ser ora mais

es tre i tos e ora mais lar gos, que o me lhor có di go

se ria in ca paz de pre ver”.36 Não se deve, pois olhar 

a vida do em brião le ga lis ti ca men te, como algo

absoluto. Não é melhor defender ativamente a

vida do que respeitá-la passivamente? Em vez de

ela ser um destino, ser uma benção? (Dumas,

1972, p. 10).

5. Con clu são: cabe ao ser hu ma no de ci dir.

A par tir des tas re fle xões po de mos con clu ir o se -

guin te:

“Fo mos le va dos mu i tas ve zes a nos per gun -

tar se a apre ci a ção de ele men tos de ci si vos no pro -

ble ma do abor to não de pen dia do jul ga men to do

ho mem. Se não exis tem cri té ri os bi o ló gi cos su fi -

ci en tes para pro var, por si só, e de modo qua se

au to má ti co, que todo em brião é um ‘ser hu ma no

já’, e se a fé não tem com pe tên cia es pe ci al para

for ne cê-los, en tão cabe aos ho mens jul gar, a par tir 

de seus co nhe ci men tos so bre os fa to res bi o ló gi cos 

da vida hu ma na e de sua vi a bi li da de. Se não exis -

tem cri té ri os não-bi o ló gi cos su fi ci en tes para apro -

var, por si só e de modo qua se au to má ti co, que

todo em brião pos sui ‘a ca pa ci da de de en trar em

re la ções re cí pro cas’, e se a fé não tem com pe tên -

cia es pe ci al para for ne cê-los, en tão cabe ao ho -

mem jul gar a par tir de seu co nhe ci men to so bre os

fa to res in dis pen sá ve is para que esta ca pa ci da de

pos sa ser efe ti va men te dada. Se a auto-re gu la ção

da re pro du ção é uma fun ção es sen ci al à pró pria

re pro du ção, e se as mo da li da des es pon tâ ne as

não são su fi ci en tes para as se gu rá-la ou se a le gí ti -

ma e vo lun tá ria in ter ven ção do ho mem trans for -

ma seus pro ces sos, en tão cabe aos ho mens as se -

gu rar, em vis ta de e por res pe i to à vida, esta fun -

ção de auto-re gu la ção. Se a na tu re za mes ma da

vida hu ma na faz com que as re a li da des de mo grá -

fi cas, eco ló gi cas, so ci o e co nô mi cas e psi co ló gi cas

e cul tu ra is não se jam ape nas ‘con di ções’ pe ri fé ri -

cas e se cun dá ri as, mas fa çam par te da pró pria es -

sên cia do ho mem, en tão cabe aos ho mens, a par -

tir do co nhe ci men to que têm des tas di fe ren tes di -

men sões da vida, pro mo ver o que a vi a bi li da de

da vida hu ma na im põe; mas cabe-lhes tam bém

cons ta tar que esta vi a bi li da de im põe nes tes do mí -

ni os um mí ni mo sem o qual uma vida não pode

ser hu ma na men te viá vel e que eles não po dem

nem qua li fi car de hu ma na, nem pre ten der con si -
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de rar como tal (mes mo em nome de Deus) uma

vida que fos se des pro vi da des te mí ni mo. Se exis -

tem va lo res cuja im por tân cia faz com que o ab so -

lu to do ‘não ma tar’ se tor ne re la ti vo, en tão cabe

ao ho mem julgar” (Pohier, 1972, p. 103).

O meio nor mal de pla ne ja men to fa mi li ar é a con -

tra cep ção

Após to das es tas co lo ca ções, po de ria pa re cer 

que so mos fa vo rá ve is à in ter rup ção vo lun tá ria da

gra vi dez como mé to do de con tro le da na ta li da de.

Uma po si ção que nos pa re ce vá li da, a par tir do

co nhe ci men to ci en tí fi co da re la ti vi da de do fe nô -

me no da con cep ção e da pre ca ri e da de da con sis -

tên cia do óvu lo fe cun da do até a sua fi xa ção na

pa re de ute ri na, é que um pro ces so anti-ni da ti vo

(como por exem plo, o DIU – dis po si ti vo in tra-ute -

ri no) pode ser ace i to como equi va len te a um an ti -

con cep ci o nal (Sno ek, 1971, p. 889). De qual quer

modo, po rém, de ve mos di zer o se guin te: a in ter -

rup ção da gra vi dez, de vi do à gra vi da de de sig ni fi -

ca ções re la ti vas ao de se jo, à se xu a li da de, à vida e

à mor te, que ela sem pre com por ta, não pode ja -

ma is ser con si de ra da como o meio ade qua do e

anó di no que um de se jo de não-pro cri a ção pode

es co lher para se efe ti var. O meio nor mal é, sem pre

que for pos sí vel, a con tra cep ção (que im pe de a

ovu la ção ou o en con tro do es per ma to zói de com o

óvu lo). Qu an do, po rém, esta fa lha ou se tor na im -

pos sí vel, a in ter rup ção da gra vi dez se tor na le gí ti ma 

e, às ve zes, ne ces sá ria (Qu el que jeu, 1972, p. 70).

Por esta ra zão, cre mos que deve fa zer par te

da edu ca ção se xu al dos ca sa is, da sua for ma ção

para uma pa ter ni da de res pon sá vel, o co nhe ci -

men to ade qua do dos mé to dos an ti con cep ci o na is. 

Uma uti li za ção cada vez ma i or des te mé to do tor -

na rá cada vez me nor a pro cu ra da so lu ção pela

interrupção voluntária da gravidez.

Deve mos di zer tam bém que, em face des ta

po si ção, é ina ce i tá vel o me nos pre zo ou o des pre -

zo de uma mu lher que, por al gu ma das ra zões

apon ta das, ve nha a in ter rom per vo lun ta ri a men -

te a gra vi dez. Não se tra ta, na nos sa opi nião, de

“ig no rân cia in ven cí vel”. Tra ta-se, na ma i o ria dos 

ca sos, de uma con clu são pro vin da do bom

senso, pas san do in clu si ve por cima dos pre con ce i -

tos so ci a is.
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Di re i tos se xu a is e re pro du ti vos

Entre vis ta com Da ni e la Kna uth

Da ni e la Kna uth é gra du a da em Ciên ci as So -

ci a is, mes tre em Antro po lo gia So ci al, pela Uni ver -

si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS), e

dou to ra em Etno lo gia e Antro po lo gia So ci al, pela

Ecó le des Ha u tes Etu des em Sci en ces So ci a les, na 

Fran ça. Atu al men te, tra ba lha no Nú cleo de Pes -

qui sa do Cor po e da Sa ú de da UFRGS e de sen vol -

ve pes qui sas na li nha Se xu a li da de e Aids na Fa cul -

da de de Me di ci na da Uni ver si da de.

Uma ques tão bas tan te dis cu ti da no Bra sil,

prin ci pal men te nes tas duas úl ti mas dé ca das, é o

di re i to se xu al e re pro du ti vo. A dou to ra Da ni e la

Kna uth con ver sou com a IHU On-Line, por te le -

fo ne, em de zem bro de 2006, so bre as ques tões

abor da das no Se mi ná rio So bre Di re i tos Se xu a is e

Re pro du ti vos no âm bi to do Cone Sul, co or de na -

do por ela, e que acon te ceu em Por to Ale gre, dia

15 de de zem bro de 2006.

IHU On-Line – Os di re i tos se xu a is e re pro du -

ti vos das mu lhe res es tão sen do dis cu ti dos

em todo o país. Há mu i tos ta bus re fe ren tes à 

ques tão do di re i to se xu al no Bra sil?

Dani e la Kna uth – O Bra sil pos sui dois mo vi men -

tos. Inter na ci o nal men te, o país tem se des ta ca do

com po si ções bas tan te pro gres si vas em re la ção à

de fe sa dos di re i tos se xu a is e re pro du ti vos. Nos so

país é sig na tá rio de al guns do cu men tos in ter na ci o -

na is que ga ran tem os di re i tos se xu a is e re pro du ti -

vos aos ci da dãos. Com isso, po de mos di zer que o

Bra sil é mu i to mais avan ça do do que pa í ses como

os Esta dos Uni dos. Por ou tro lado, no co ti di a no

bra si le i ro, ain da ve mos a vi o la ção des ses di re i tos,

dis cri mi na ção e pre con ce i to em re la ção à ori en ta -

ção se xu al. Um exem plo de tabu é vis to cla ra men -

te quan do a ques tão se xu al é uma ra zão para não

con tra tar pes so as para uma em pre sa.

IHU On-Line – Qu a is são as ga ran ti as que as 

mu lhe res ne ces si tam em re la ção à se xu a li -

da de e re pro du ção e que hoje são ne ga das

nos di re i tos hu ma nos?

Da ni e la Kna uth – Acre di to que o foco prin ci pal

deve ser a ques tão da igual da de de di re i tos e au to -

no mia so bre o pró prio cor po. Não de ve mos bus -

car ga ran tir di re i tos de pe que nos gru pos, mas que

to das as pes so as, ape sar da iden ti da de se xu al, te -

nham di re i tos igua is e au to no mia so bre o cor po.

Aí en tra a ques tão do abor to, que é uma ga ran tia

do di re i to da mu lher so bre seu cor po.

IHU On-Line – No úl ti mo se mi ná rio so bre

Di re i to Se xu al, que acon te ceu em San ta

Ma ria, dis cu tiu-se que o aces so ao abor to

se gu ro no Bra sil é de si gual por ques tões ju -

rí di cas. O que a se nho ra pen sa a res pe i to?

Da ni e la Kna uth – Con cor do, pois pes so as com

me nor po der aqui si ti vo re a li zam abor tos in se gu -

ros, ar ris can do mu i tas ve zes a pró pria vida, en -

quan to que pes so as com ma i or po der aqui si ti vo

re a li zam abor tos com to dos os me i os mo der nos e

em con di ções se gu ras. Te nho mos tra do que o

abor to no Bra sil é uma re a li da de, só que a pos si bi -

li da de é dada se gun do o po der aqui si ti vo.

IHU On-Line – O abor to tam bém é uma

ques tão mu i to de li ca da. O bi o e ti cis ta Pe ter

Sin ger afir ma que o feto não tem di re i to a

vida por que não é um ser au to cons ci en te.

Ou tros bi oé ti cos di zem que a vida co me ça
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já na con cep ção. Qual o seu pon to de vis ta

so bre esta ques tão?

Da ni e la Kna uth – Na ver da de, eu de fen do, a

par tir da pre mis sa dos di re i tos se xu a is e dos di re i -

tos re pro du ti vos, a au to no mia so bre o pró prio

cor po. Nes sas dis cus sões de como se ini cia a vida,

o foco são os di re i tos do feto, mas, quan do olha -

mos sob a pre mis sa dos di re i tos se xu a is e re pro du -

ti vos, a ques tão se cen tra no cor po da mu lher. A

par tir dis so, é o di re i to dela so bre o seu pró prio

cor po, e não o di re i to do feto. É uma ques tão bas -

tan te po lê mi ca, mas o in te res san te é per ce ber mos

como isso é uti li za do de for ma di fe ren ci a da con for -

me os in te res ses de cada um. Por exem plo, quan do 

fa la mos em trans plan tes, a dis cus são é so bre a

mor te en ce fá li ca – o co ra ção bate, mas as fun ções

ce re bra is aca ba ram. No en tan to, a dis cus são muda 

quan do há um caso de in ter rup ção de uma gra vi -

dez onde o feto é anen cé fa lo. Então, o deba te cen -

tra-se so bre se o feto tem ou não tem vida. Então, o 

cri té rio que se usa, no pri me i ro caso, é so bre o in te -

res se na ques tão dos ór gãos. Já quan do en tra a

ques tão do abor to, a dis cus são se com pli ca mais

por que en tram as ques tões re li gi o sas.

IHU On-Line – Se os pro gra mas de con tra -

cep ção não es tão aju dan do, de que for ma,

en tão, a gra vi dez na ado les cên cia pode ser

com ba ti da?

Da ni e la Kna uth – Uma das co i sas que te mos

vis to é a des va lo ri za ção dos jo vens, so bre tu do dos 

jo vens de clas se mais po bre. Acre di to que o mais

in te res san te seja pro mo ver a va lo ri za ção de jo -

vens atra vés da in clu são de les na es co la, no mer -

ca do de tra ba lho e em ou tros am bi en tes em que a

gra videz não se apre sen ta como uma úni ca al ter -

na ti va de vida. Por exem plo, as pes qui sas mos -

tram que não é por fal ta de in for ma ção que os jo -

vens não usam con tra cep ção ou pro te ção. Essas

jo vens en gra vi dam por ou tras ques tões, como as

de gê ne ro, que ain da pre ci sam ser mu i to mais

dis cu ti das. As di fe ren ças en tre mas cu li no e fe mi -

ni no de ve ri am fa zer par te dos pro gra mas de ori en -

ta ção se xu al, mas não são con tem pla dos. Esses

pro gra mas só abor dam ques tões bi o ló gi cas, mas

não dis cu tem o pro ces so e o pa pel dos jo vens na

so ci e da de.

IHU On-Line – Ja que li ne Pi tan guy, di re to ra

do Ce pia, afir mou que o có di go ci vil bra si -

le i ro tem avan ça do sig ni fi ca da men te na

luta das mu lhe res por seus di re i tos. Já a

pro fes so ra Mar ta Ro very de Sou za afir ma

que a ine xis tên cia de pes qui sas re cen tes do 

com por ta men to se xu al e re pro du ti vo das

bra si le i ras im pos si bi li ta po lí ti cas pú bli cas

que dêem con ta do pro ble ma. Como a se -

nho ra vê essa ques tão?

Da ni e la Kna uth – A par tir da dé ca da de 1990,

ti ve mos uma sé rie de pes qui sas ci en tí fi cas sé ri as

tra ba lhan do a ques tão da se xu a li da de. Por isso,

eu não con cor do que não exis tam pes qui sas so bre 

a se xu a li da de bra si le i ra. Eu acredito que exista a

di fi cul da de de uti li zar os da dos des sas pes qui sas.

Os ges to res têm di fi cul da des de usa rem os da dos

ci en tí fi cos que se tem so bre di ver si da de se xu al.

Um exem plo cla ro é a ques tão da gra vi dez na

ado les cên cia, pois os da dos ci en tí fi cos que te mos

mos tram que a gra vi dez na ado les cên cia em si

não teve um cres ci men to. Po rém, a gra vi dez em

ou tras fa i xas etá ri as di mi nu iu, fa zen do com que as 

ado les cen tes grá vi das fi cas sem em evi dên cia. Há

uma sé rie de pes qui sas que mos tram que pen sar

só atra vés da con tra cep ção não é efi caz e não re -

sol ve o pro ble ma. Por isso, eu cre io que é mu i to

mais uma for ma dos ges to res ve rem o pro ble ma

do que a au sên cia de pes qui sa so bre o tema.

IHU On-Line – A ho mo pa ren ta li da de é uma

ques tão bas tan te de li ca da. De um lado, os

de fen so res à ado ção de cri an ças por ca sa is

ho mos se xu a is. De ou tro, os de fen so res da

mo ral e dos bons cos tu mes. Como esta

ques tão vem sen do dis cu ti da sem fe rir os

dois la dos? Há pes qui sas so bre o per fil psi -

co ló gi co das cri an ças ado ta das por ca sa is

ho mos se xu a is?

Da ni e la Kna uth – Esse é um ou tro exem plo de

como que as pes so as que es tão tra ba lhan do com

isso não olham pes qui sas re la ci o nas a essa ques -

tão. Há um le van ta men to de uma pes qui sa do ra,

vin cu la da ao Nú cleo de Pes qui sa do Cor po e da

Sa ú de da UFRGS, que mos tra que, há mais de

duas dé ca das, se tem pes qui sas in ter na ci o na is so -

bre cri an ças que fo ram cri a das por ca sa is ho mos -
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se xu a is. Ne nhu ma delas mos trou que es sas cri an -

ças te ri am ma i o res pro ble mas cog ni ti vos, afe ti vos, 

fí si cos do que cri an ças cri a das por ca sa is he te ros -

se xu a is. Os da dos ci en tí fi cos não jus ti fi cam essa

pos tu ra ado ta da, uma pos tu ra pre con ce i tu o sa e

mo ra lis ta, de não ace i tar a cri a ção de cri an ças por

ca sa is for ma dos por pes so as do mes mo sexo. Os

ar gu men tos que usam para re fu tar não são cal ca -

dos em ques tões ci en tí fi cas, mas em ques tões mo -

ra is, es pe ci al men te va lo res re li gi o sos. É pre ci so

que ar gu men tos la i cos e não re li gi o sos se jam usa -

dos, pois as pes so as têm di fe ren tes re li giões e não

de vem in ter fe rir na vida de ou tras pes so as que

têm ou tras cren ças re li gi o sas.

IHU On-Line – A se nho ra or ga ni zou o Se mi -

ná rio so bre Di re i tos Se xu a is, em San ta Ma -

ria, em de zem bro de 2006. De que for ma te -

mas como di ver si da de se xu al, abor to e re li -

gião fo ram abor da dos du ran te o en con tro?

Da ni e la Kna uth – Ele é um se mi ná rio cen tra do

em di re i tos se xu a is, mas a ques tão da di ver si da de

se xu al está no cer ne des ta pro ble má ti ca. Ela foi

abor da da atra vés da pers pec ti va do di re i to na pa -

les tra do juiz fe de ral, Ro ger Ra upp Rios, que fa lou

so bre como se pen sa e se con ce be di re i tos se xu a is

a par tir do pris ma dos di re i tos hu ma nos, ten do a

igual da de de di re i tos com a ques tão cen tral. A

ques tão da re li gião foi abor da da pelo juiz de di re i -

to es ta du al Ro ber to Lo réia, que fa lou so bre o es ta -

do la i co e as po lí ti cas de di re i tos se xu a is. A ques -

tão do abor to en trou in di re ta men te, pois está in se -

ri da na es fe ra dos di re i tos re pro du ti vos, que an -

dam jun to com os di re i tos se xu a is.
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Bi oé ti ca e re li gião: in te gra das na cons tru ção do ser hu ma no

Entre vis ta com Sil vio Ro cha

Sil vio Ro cha é teó lo go. Atu al men te, atua

como pas tor da Igre ja de Na za re no e de sen vol ve

tra ba lhos de au xí lio es pi ri tu al no Hos pi tal de Clí ni -

cas da Uni camp.

Não há como se pa rar os con ce i tos que re gem 

a Bi oé ti o ca das cren ças e re li giões pre do mi nan tes

na so ci e da de. Mu dar essa po si ção é qua se im pos -

sí vel e des ne ces sá ria, de fen de Sil vio Ro cha na en -

tre vis ta con ce di da à IHU On-Line, por te le fo ne,

publi ca da nas No tí ci as do Dia, em 12 de fe ve -

re iro de 2008. Se gun do ele, o de ba te re li gi o so

deve es tar in te gra do aos es tu dos da Bi oé ti ca, não

só por que as re li giões in flu en ci am di re ta men te

nos pa râ me tros da so ci e da de, mas por que essa te -

má ti ca aju da na per ma nên cia de de ter mi na dos

va lo res. Para ilus trar seu pon to de vis ta, Ro cha

lem bra as dis cus sões em tor no da uti li za ção de

em briões nas pes qui sas com cé lu las-tron co. Nes se 

de ba te, ar gu men ta, “a po si ção re li gi o sa foi im por -

tan te para a dis cus são da Bi oé ti ca, por que tem se

cri a do no vos me i os de con se guir cé lu las-tron co,

que não por meio de em briões”.

IHU On-Line – O con ce i to de Bi oé ti ca é con -

si de ra do plu ral, in ter dis ci pli nar, res pon sá -

vel e com alto ní vel de sen so de hu ma ni da -

de. De que for ma o sis te ma de cren ças de

uma pes soa está in se ri do no con ce i to de

Bi oé ti ca?

Sil vio Ro cha – Bi oé ti ca é um tema plu ral, dis cu -

ti do aca de mi ca men te nas uni ver si da des, nos co -

mi tês de éti ca, de pes qui sa. Mas, nes se con tex to

plu ral da Bi oé ti ca, a ques tão es pi ri tu al ou re li gi o sa 

não pode fi car de fora, por que mu i to das ques tões 

éti cas e bi oé ti cas tan gem in di re ta men te ou di re ta -

men te à ques tão da es pi ri tu a li da de das pes so as.

Os va lo res es pi ri tu a is tam bém têm re la ção com a

mo ral e, cla ro, com a éti ca dos se res hu ma nos.

Então, não há como de i xar es sas ques tões fora da

dis cus são de Bioética.

Esse é um tema novo ain da, que tem sido

dis cu ti do mais aber ta men te no Bra sil nos úl ti mos

dez anos. Hoje, a Bi oé ti ca tem se tor na do uma

dis cus são im pe ri o sa, dado o avan ço da ciên cia

em vá ri as áre as. Entre tan to, nós ain da es ta mos

de sen vol ven do uma vi são de Bi oé ti ca bra si le i ra,

pois até pou co tem po tí nha mos uma per cep ção

im por ta da dos pa í ses do Nor te e da Eu ro pa. Nos

co mi tês de Bi oé ti ca, per ce bo que os de ba tes em

tor no dela es tão avan çan do, in te res san do a mais

pes so as, que se habilitam para uma discussão

cada vez mais séria e profunda.

IHU On-Line – De que for ma a es pi ri tu a li da -

de afe ta per cep ção e le i tu ra da Bi oé ti ca?

Sil vio Ro cha – A Bi oé ti ca pro cu ra cap tar os va -

lo res da so ci e da de em que ela está in se ri da. No

caso do Bra sil, que é um país de ma i o ria cris tã, os

va lo res mo ra is são co e ren tes com uma vi são ju da -

i co-cris tã da nos sa cul tu ra. Então, é cla ro que os

prin cí pi os que nós de fen de mos den tro da Bi oé ti ca 

são co e ren tes com os va lo res le ga is e es pi ri tu a is

exis ten tes na nos sa cul tu ra ju da i co-cris tã. Nes sa

pers pec ti va, a Bi oé ti ca sem pre irá tra ba lhar em

cima de va lo res que são de fen di dos de ma ne i ra

ge ral pela so ci e da de, como o di re i to à vida e à au -

to no mia do ser hu ma no, por exem plo. Então, ob -

vi a men te, há uma in fluên cia da re li gião, pois os

con ce i tos que re gem nos sa mo ral fo ram fun da -

men ta dos ba si ca men te, des de o co me ço da his tó -

ria, pela re li gião.

57



IHU On-Line – Mu i tas ve zes, os pa ci en tes

to mam de ci sões com base em ques tões re li -

gi o sas e, por pu dor ou te mor, não co mu ni -

cam o real mo ti vo para os mé di cos que os

aten dem. Esses pro fis si o na is es tão pre pa ra -

dos para com pre en der tais de ci sões e ori en -

tar o pa ci en te so bre qual se ria a me lhor es -

co lha, res pe i tan do sua fé?

Sil vio Ro cha – Isso está co me çan do a ser fe i to.

Essa ini ci a ti va ain da é nova den tro do con tex to

mé di co. A Fa cul da de de Me di ci na da Uni ver si da -

de de Cam pi nas (Uni camp), por exem plo, ins ti tu iu, 

há dois anos, o cur so de Bi oé ti ca den tro da gra de

cur ri cu lar da Me di ci na, que jus ta men te aju da os

alu nos a de ba ter, dis cu tir e en ten der es sas ques -

tões. Inclu si ve, o pa dre Nor ber to Bon fim e eu já

mi nis tra mos al gu mas pa les tras aos es tu dan tes,

para que eles pos sam com pre en der esse pen sa -

men to re li gi o so e en ten der  por que uma pes soa

não de se ja doar ou re ce ber san gue. A idéia des sa

in te gra ção en tre re li gião e me di ci na é fa zer com

que o mé di co res pe i te o pa ci en te, sa i ba con ver sar

com ele, es ta be le cen do um diá lo go mais pró xi mo, 

en ten den do, as sim, um pou co me lhor seu o uni -

ver so re li gi o so.

Qu an do o mé di co não tem mais sub sí dio

para di a lo gar, ele pede, mu i tas ve zes, para a fa mí -

lia con ver sar com o pa ci en te, ou até mes mo para

nós, da área de capelânia.

IHU On-Line – O pa ci en te que está es pi ri tu -

al men te bem é me nos su je i to à de pres são e

à dor?

Sil vio Ro cha – O pa ci en te pode es tar bem cli ni -

ca men te, ao mes mo tem po em que en fren ta pro -

ble mas psi co ló gi cos. Na nos sa prá ti ca, nós per ce -

be mos que nem sem pre a en fer mi da de e a pa to lo -

gia que traz o pa ci en te ao hos pi tal é o seu ma i or

pro ble ma. Ge ral men te, a pa to lo gia é ape nas uma

con se qüên cia de pro ble mas mais gra ves, de or -

dem pes so al, fa mi li ar, que ele traz. Então, um pa -

ci en te cli ni ca men te es tá vel nem sem pre está bem

de ma ne i ra ge ral. Nós sem pre ana li sa mos o pa -

ci en te de uma for ma glo bal, in te gral. A equi pe

mul ti dis ci pli nar, aqui, exis te jus ta men te para isso,

para dar um su por te mais am plo ao pa ci en te e

aju dá-lo não só na área clí ni ca.

IHU On-Line – Como essa re la ção en tre Bi oé -

ti ca e es pi ri tu a li da de en ten de as sun tos como 

cé lu las-tron co, eu ta ná sia e abor to?

Sil vio Ro cha – Na área de sa ú de, o re la ci o na -

men to é bom, por que a equi pe é mul ti dis ci pli nar,

com pos ta por pro fis si o na is de di fe ren tes áre as.

Assim, a con ver sa é sem pre aber ta.

A dis cus são de cé lu las-tron co es te ve sem pre 

pre sen te por con ta dos em briões. Re li gi o sa men -

te, exis te uma po si ção con trá ria ao uso de em -

briões para pes qui sas, pois se en ten de que em -

briões são se res vi vos. Esta dis cus são foi tema de

de ba te numa re u nião do co mi tê de Bi oé ti ca.

Ava li a mos que essa po si ção re li gi o sa foi im por -

tan te para a dis cus são da Bi oé ti ca, por que tem se 

cri a do no vos me i os de con se guir cé lu las-tron co,

que não por meio dos em briões. Se não hou ves -

se es sas dis cus sões, tal vez os es tu dos com cé lu -

las-tron co em bri o ná ri as per sis tis sem com en tu -

si asmo, até hoje. Per ce bo que hou ve um avan ço

da ciên cia nes sa área, jus ta men te em fun ção des -

ses de ba tes. Assim, a dis cus são da Bi oé ti ca é útil

não só do pon to de vis ta re li gi o so de de fe sa da

vida, mas para ava li ar as ações da ciên cia.

Obvi a men te, esse de ba te não tem como ob je ti vo

atra pa lhar a ciên cia, mas en ri que cê-la.

IHU On-Line – O se nhor e o pa dre Nor ber to

Bon fim tra ba lham jun tos, tra tam das mes -

mas pes so as, mas têm re li giões di fe ren tes.

O quan to isso é be né fi co para os pa ci en tes?

Sil vio Ro cha – Nós tra ba lha mos com pes so as de

di ver sas re li giões. Ma jo ri ta ri a men te, são ca tó li cos e

evan gé li cos de vá ri as de no mi na ções, e até pes so as

de re li giões não-cris tãs. Mas nós aten de mos a to dos

que po de mos aju dar, sem ne ces sa ri a men te re a li zar

ri tos re li gi o sos. Se os pa ci en tes pe dem al gum sa cra -

men to ou algo es pe cí fi co da sua fé, isso é pro vi den -

ci a do. Nós te mos li ga ções com ou tros gru pos re li gi o -

sos que têm a li ber da de de vir as sis tir os mem bros de 

suas re li giões, sem ne nhum pro ble ma.

IHU On-Line – Que di fe ren ça o se nhor e o

pa dre Nor ber to Bon fim es tão fa zen do no

mun do es pi ri tu al?

Sil vio Ro cha – A nos sa pre sen ça visa a ser um si -

nal de luz, de con for to, de es pe ran ça den tro do
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am bi en te em que tra ba lha mos na área da sa ú de,

do so fri men to, da dor. Pre ten de mos, com esse

tra ba lho, es ta be le cer uma pre sen ça pal pá vel da

gra ça de Deus nes se lu gar. Não nos con si de ra mos

sim ples mi nis tros re li gi o sos. Te mos a mis são de

es tar jun to des sas pes so as e de fato aju dá-las, seja

ape nas ou vin do-as quan do elas ne ces si tam ou

mi nis tran do um sa cra men to. Ten ta mos fa zer tudo

que está ao nos so al can ce para aju dar e mi ni mi -

zar a dor e o so fri men to dos pa ci en tes. Nós es ta -

mos aqui para ilu mi nar esse lu gar de dor, de tre -

vas. Foi as sim que Cris to fez, nos en si nou, e é para 

isso que es ta mos aqui.
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