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O homem jamais se desprende do meio social e 
histórico, das circunstâncias que o envolvem no 
momento de agir. Delas participa e sobre elas 
reage: são forças do passado que atuam como 
processos e hábitos lentamente constituídos, 
como laços tradicionais e lingüísticos, que a 
educação preserva e transmite: são forças do 
presente com seu peso histórico imediato; são 
forças do futuro que se projetam como idéias-
força, antecipações e “programas de existência” 
envolvendo dominadoramente a psique 
individual e coletiva. 
 
Miguel Reale  
 
(In REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 392)  
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ROL DE CATEGORIAS E SEUS CONCEITOS OPERACIONAIS 1 

 

 

Conservador 

Designa aquele ser humano que prefere o conhecido ao desconhecido, que prefere 

o que foi experimentado ao que não o foi, que adere ao conveniente ao perfeito.  

Estas preferências podem revelar atitudes inflexíveis e ou radicais em face das 

mudanças e das inovações, conquanto mudar para o Conservador pode ser 

cansativo 2.         

 
Direito 

Conjunto de Princípios e normas, criadas no seio do Estado legitimado pela 

Sociedade. 

 

Direitos da Mulher 

Elenco de princípios e regras que regula o patrimônio jurídico da Mulher e que 

refletem os interesses próprios da condição feminina nas mais variadas províncias 

do Direito.  

 

Estado 

“Ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em 

determinado território” 3. 

 

                                                 
1 “Definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das idéias propostas”. In PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis ao pesquisador do direito. 7 ed. Revista e atual. e 
ampliada. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2003, p. 229.  

2 Conceito formulado a partir das idéias de OAKESHOTT, Michael. Conservadorismo. In 
CRESPIGNY, Anthony de. Ideologias políticas . Tradução de Sérgio Duarte. Título original: 
Ideologies of politics.Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, p.22/25/29/37.   
 

3 Conceito por adoção conforme DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 
20. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 118. 
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Estado Democrático de Direito 

Estado que tem seus alicerces em governo e instituições políticas legítimas, na 

legalidade dos atos da administração e no controle judiciário quanto à aplicação da 

lei4.  

 

Ética 

A Ética pode ser compreendida como uma instância superior à qual se subsume a 

moral. É ainda a teoria das normas de conduta que afloram dos usos e costumes5. 

 

Igualdade 

A Igualdade ou equivalência entre dois extremos contrapostos representa o justo. 

Igualdade proporcional representa o justo, no sentido de tratar de forma igual os 

iguais e de forma desigual os desiguais6. 

 

Igualdade Jurídica 

Paridade com outros atores sociais consagrada na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 como direito e garantia fundamental. Pretende 

assegurar ao indivíduo o direito de contrariedade em face do arbítrio e da 

discriminação. 

 

Justiça 

É um bem de todos, a forma mais elevada de excelência moral, disposição de alma 

graças à qual as pessoas se dispõem a fazer o que é justo, agir justamente e a 

desejar o que é justo, com o primado da Igualdade7.  

                                                 
4 Conforme MELO, Osvaldo Ferreira de.Dicionário de direito político .Rio de Janeiro: Forense, 1978, 

p. 47.  

5 Conceito formulado a partir das idéias em REALE, Miguel. Variações sobre ética e moral . Folha de 

São Paulo: São Paulo, 13 de outubro de 2001, p. 3. 

6 Conceito formulado a partir das idéias de MOTTA DA SILVA. Moacyr. Direito, Justiça Virtude 
Moral & Razão: reflexões. Curitiba: Juruá, 2003, p. 56. 

7 Conceito formulado a partir das idéias de ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . Trad. Mário da 
Gama Kury. Título original: Ethikon Nikomacheion. 3. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2000, § 1130a, § 1131b. 
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Liberal 

Aquele ser humano que pode apresentar posicionamentos mais flexíveis, menos 

radicalizados. Uma atitude liberal pode considerar a descoberta de uma ordem 

espontânea nas relações sociais, nos debates públicos sobre questões Éticas. 

“Pode tornar possível a utilização do conhecimento e da habilidade de alguns 

membros da Sociedade de uma maneira mais abrangente do que seria possível 

numa ordem criada por uma direção central e mais inflexível a mudanças. A postura 

Liberal pode refletir o desejo de utilizar tanto quanto possível forças ordenadoras 

espontâneas e não pré-fixadas”8. 

Liberdade 

Faculdade que alguém possui não simplesmente por realizar sua vontade com 

autonomia ou quando desenvolve livremente seus talentos, mas quando o seu 

querer é moralmente bom. “Moralmente bom” é o que decorre de um princípio 

cabível e aplicável de modo universal9. 

Polis 

Designa “[...] uma pequena comunidade política, com um território agrícola definido e 

um centro cívico, que também englobava e organizava grupos sociais menores, 

como famílias, aldeias, realeza e outras associações” 10. 

 

Práticas Abortivas 

Ações voltadas para a eliminação do ovo, embrião ou feto na vida intra-uterina. Ou 

seja, são condutas do ser humano que interrompem voluntariamente a gravidez com 

o conseqüente óbito do produto da concepção. 

 
 
 
 

                                                 
8  Conceito por composição de idéias da pesquisadora e de HAYEK Friedrich August Liberalismo. In 
CRESPIGNY, Anthony de. Ideologias políticas . Tradução de Sérgio Duarte.Título original: Ideologies 
of politics. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, p.13.  
 
9 Conceito formulado a partir das idéias de KANT, Immanuel. Trad. Leopoldo Holzbach. 
Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 
31. 
10 Conceito por adoção de FISHER, Nick. Ricos e pobres. In CARTLEDGE, Paul (Org.).História 
ilustrada da Grécia antiga .Tradução de Laura Alves e Aurélio Rebello.Rio de Janeiro: Ediouro, 
2002, p.126. 
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Princípio 

O termo é polissêmico. Sob o ângulo da Ciência Jurídica tem alguns significados 

que guardam relação com o sentido que se pretende na presente dissertação: 

núcleo básico, fonte geradora, meta ou propósito11.  

 

Sistema Jurídico 

Sistema Jurídico pode ser entendido como um conjunto de normas que atuam sobre 

determinado objeto do Direito, de modo que essas normas busquem um só fim. Para 

isto, o sistema exige coordenação e integração, de forma que cada uma das normas 

que atuam no sistema constitua uma parte de um todo. 

 

Sociedade Civil 

É o campo dos conflitos nas dimensões econômica, ideológica, social e religiosa que 

o Estado tem a incumbência de resolver, na condição de mediação ou supressão. É 

o terreno das modalidades de mobilização, de associação e de organização das 

forças sociais12. 

Virtude 

A Virtude é o comportamento que decorre da nossa vontade e que atinge o meio-

termo através da razão, da forma como costuma determiná-lo um homem dotado de 

discernimento. Virtude é o termo intermediário entre duas extremidades ou vícios. É 

o procedimento naturalmente reto do homem na sua perfeição13. 

 

Visão Jurídica 

Ótica relacionada às normas postas conforme os preceitos estabelecidos pelo 

Direito – que se faz por via da Justiça. 

 

                                                 
11 Conceito a partir das idéias de CALCINI, Fábio Pallaretti. O princípio da razoabilidade .Campinas: 

Millennium, 2003, p. 131/132. 

12 Conceito a partir das idéias de Bobbio, Norberto et al. Dicionário de política . Trad. Carmen C. 
Varialle et al. Título original: Dizionario Di Politica .5 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2000, p. 1210.  

13 Conceito formulado a partir das idéias de ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . Trad. Mário da 
Gama Kury. Título original: Ethikon Nikomacheion. 3. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2000, § 1106 b. p. 42. 
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Visão Política 

Observação das normas jurídicas na aplicação prática pelas instituições 

governamentais para a eficácia dos dispositivos que ingressaram no Sistema 

Jurídico. 

 

Visão Sociológica 

Perspectiva do fenômeno jurídico em seu aspecto dinâmico como fato social já 

produzido. Procura observar o (des)compasso entre os objetivos visados pela 

legislação e os seus efeitos na Sociedade. Procura investigar o cumprimento (ou o 

descumprimento) pelo povo e pelos governantes das leis que vigem14.  

 

 

 

 

 
 

                                                 
14 Conceito formulado a partir das idéias de NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito . Rio de 

Janeiro: Forense, 2000, p.11. 
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RESUMO 

Esta Dissertação tem por objeto a análise da implementação dos 

Direitos da Mulher face ao princípio da Liberdade especialmente no que tange às 

práticas abortivas e a concepção ética. 

Para tanto, principia-se no capítulo 1, apontando-se  a nova condição 

jurídica da Mulher no Brasil mediante a indicação de dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais a partir de 1988. Prossegue-se no estudo do tema, sob uma 

visão sociológica. Nesta, observam-se as práticas sociais em face das normas 

legais, identificam-se as políticas públicas governamentais e a ação da Sociedade 

civil, capazes de implementar os novos direitos. 

No capítulo 2, ao abordar o conceito do princípio da Liberdade, 

buscam-se aspectos teóricos da idéia de Platão, da Teoria da Liberdade em 

Aristóteles e do pensamento de Kant. 

Finalmente, no capítulo 3, ao examinar-se a concepção ética como 

inspiração normativa da conduta humana parte-se da visão clássica com a Ética 

grega com Platão e Aristóteles; prossegue-se ao estudar-se a Ética cristã com 

Santo Agostinho; examina-se a Ética moderna com o pensamento de Kant e 

chega-se ao exame da Ética contemporânea prática: o aborto. Nesta questão, 

traz-se o pensamento de Ronald Dworkin, para quem a visão pessimista do 

caráter do debate sobre as Práticas Abortivas constitui um erro atribuído à falta de 

clareza intelectual. Nebulosidade que, segundo o filósofo, pode ser suprimida ante 

a distinção do aborto de objeção derivativa e o aborto de objeção independente. 

No primeiro caso o aborto é combatido porque se entende que o feto é uma 

pessoa titular de direitos e, no segundo, o aborto é repudiado porque a vida 

humana tem valor sagrado e inviolável. Ao final, tem-se que o binômio direito da 

Mulher versus princípio da Liberdade em relação à interrupção (i)legal da vida intra 

uterina perpassa por uma concepção ética marcada pela diversidade.  



ABSTRACT 

 

This Work especially has for object the analysis of the implementation 

of the Rights of the Woman and the principle of the Freedom in that it refers to to 

the practical abortive and the ethical conception.  For in such a way, it is begun in 

chapter 1, in order to point the new legal condition of the Woman by means of 

constitutional and below the constitution the indication of devices from 1988. Going 

on  the study of the subject, under a sociological vision.  In this, the social ones in 

face of the rules of law are observed practical, are identified to the public politics 

governmental and the action of the Civil Society, capable to implement the new 

rights.  In chapter 2, when approaching the concept of the principle of the 

Freedom, aspects theoretical of the idea of Plato search, of the Theory of the 

Freedom in Aristotle and the thought of Kant.  Finally, in chapter 3, when 

examining itself it ethical conception has broken of the classic vision with the 

Ethical Greek with Plato and Aristotle; it is continued studying itself it Ethical 

Christian with Saint Augustin; it is examined Ethical modern with the thought of 

Kant and it is arrived it the examination of the Ethical practical contemporary:  the 

abortion.  In this question, the thought is brought of Ronald Dworkin, for who the 

pessimistic vision of the character of the debate on the Practical Abortive 

constitutes an error attributed to the lack of intellectual clarity.  Cloudiness that, 

according to philosopher, can be suppressed before the distinction of the abortion 

of derivative objection and the abortion of independent objection.  In the first case 

the abortion is fought because it understands that the embryo is a titular person of 

rights and, in that case, the abortion is repudiated because the life human being 

has sacred and inviolable value. 



INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se propôs a estudar aspectos dos Direitos da 

Mulher, aspectos do princípio da Liberdade e a partir deles refletir sobre as  práticas 

abortivas. Outrossim, pretendeu-se demonstrar que a combinação desta tríade não é 

suficiente senão com a visão da Ética. 

A justificativa principal da investigação residiu fundamentalmente na 

constatação prática de que a Mulher ainda enfrenta dificuldades para exercer 

concretamente alguns direitos, mesmo que os princípios da igualdade e da 

Liberdade estejam garantidos legalmente.  

Por outro lado, na qualidade de profissional da área jurídica, em especial 

por lecionar a disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, esta pesquisadora 

observou que para a formação dos acadêmicos, sobretudo para os profissionais do 

direito na sociedade contemporânea, parece ser relevante que se apontem 

caminhos capazes de dar concretude às normas jurídicas postas. Neste sentido, 

pode ser imperativo que haja maior número de estímulos para que se encare o 

ordenamento jurídico não como um sistema abstrato, mas como algo realizado e a 

realizar.  

Nesta perspectiva são relevantes não somente o conteúdo das normas 

jurídicas postas. Além de mecanismos garantidores dos preceitos jurídicos, controle 

e fiscalização do seu cumprimento, também são necessárias Políticas Públicas que 

contemplem as especificidades dos destinatários das normas positivadas. 

No que tange aos Direitos da Mulher o marco teórico da presente 

pesquisa inicia com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com 

destaque ao texto que preceitua que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade [...] ”1.  

                                                 
1 Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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Ao se colacionar dispositivos infraconstitucionais que interessam à 

Mulher ressaltou-se o papel das Políticas Públicas e da ação da Sociedade Civil 

como instrumentos da implementação das previsões normativas. Por outro lado, 

estudou-se o princípio da Liberdade que pode nortear as ações humanas e o rumo 

do debate público acerca das Práticas Abortivas a partir da concepção Ética. Releva 

notar que diante das diferentes concepções éticas segundo o tempo e as 

modificações culturais da Sociedade a presente Dissertação reservou-se à 

prudência de não criar um conceito que pretenda absorver tal pluralidade. 

Num outro ângulo, a pesquisa tem sua razão de ser pela possibilidade 

de socializar os questionamentos e as alternativas propostas além do objetivo 

institucional que é a elaboração de uma Dissertação de Mestrado para obtenção do 

título de Mestre em Ciência Jurídica.  

O estudo tem como ponto de partida as seguintes questões de pesquisa: 

Há previsões normativas que contemplam a especificidade da Mulher? Igualdade e 

Liberdade formais são suficientes para que a finalidade da norma seja atingida? A 

implementação dos direitos da Mulher depende (somente) de Políticas Públicas? A 

legislação infraconstitucional tem se compatibilizado com dispositivos da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988? O princípio da Liberdade 

tem relevância nas condutas éticas? O conceito de Liberdade é uma categoria 

atemporal? A Ética fixa valores na conduta do ser humano? O debate público do 

aborto pode polarizar grupos e produzir enfrentamentos inconciliáveis? As questões 

que envolvem o aborto recomendam decisões uniformes? As práticas abortivas 

estão vinculadas a concepções religiosas, filosóficas e de foro íntimo? A Sociedade 

civil e o Estado devem ou podem respeitar as diferentes posturas frente às questões 

que envolvem a vida do ser humano em formação? 

No desenvolvimento da pesquisa foram levadas em consideração as 

seguintes respostas aos problemas de pesquisa: primeira – Há dispositivos legais 

que contemplam  a Mulher;     segunda - Igualdade e Liberdade na lei são 

importantes mas não são suficientes para que o objetivo da norma seja alcançado; 

terceira - A implementação dos direitos da Mulher não depende (somente) de 

Políticas Públicas; quarta - A legislação infraconstitucional tem se compatibilizado 

com os princípios da Igualdade e da Liberdade insertos na constituição da República 
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Federativa do Brasil de 1988; quinta - O princípio da Liberdade tem um relevo 

destacado na esfera da Ética; sexta - A ética estabelece  valores para a conduta do 

ser humano; sétima – O princípio da Liberdade é uma categoria contextualizada no 

tempo e no espaço; oitava – Em algumas sociedades o debate do aborto pode 

polarizar grupos e produzir enfrentamentos conciliáveis; nona - As questões que 

envolvem o aborto não comportam decisões uniformes, pois a aceitação ou não das 

práticas abortivas estão vinculadas a concepções religiosas e filosóficas; décima - A 

Sociedade civil e o Estado podem respeitar as diferentes posturas frente às 

questões que envolvem a vida do ser humano em formação. 

Para tratar das questões objetos deste estudo e como meio para 

atingir os objetivos propostos adotou-se como base lógica para orientar o 

processo de investigação o Método2 Indutivo3; na fase de Tratamento dos 

Dados foi o Cartesiano4, e no Relatório da Pesquisa foi empregada a base 

indutiva. Os resultados foram analisados e interpretados com base na 

bibliografia consultada, na formação acadêmica, na experiência e na intuição 

da pesquisadora, adquiridas durante seu exercício profissional. Decisivas para 

o exame e interpretação dos temas aqui enfrentados foram o norte e as 

intervenções oriundas do Professor Orientador desta pesquisadora. 

Na investigação, foram acionadas as técnicas do referente5, das 

categorias6, dos conceitos operacionais7, do fichamento8 e da pesquisa 

bibliográfica9.  

                                                 
2 “Método é  a forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar os 
dados colhidos e relatar os resultados”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica- idéias 
e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito . 7 ed. rev.atual.amp.Florianópolis: OAB/SC 
Editora, 2002, p.104 .  
3 Que consiste em “pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e coleciona-las de modo a ter 
uma percepção ou conclusão geral”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica- idéias e 
ferramentas úteis para o pesquisador do Direito . p. 104. 
4 “[...] consiste o método na realização de quatro tarefas básicas: verificar se existem evidências reais 
e indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa estudada; analisar, ou seja, dividir ao máximo as coisas, 
em suas unidades de composição, fundamentais, e estudar essas coisas mais simples que 
aparecem; sintetizar, ou seja, agrupar novamente as unidades estudadas em um todo verdadeiro; e 
enumerar todas as conclusões e princípios utilizados, a fim de manter a ordem do pensamento”. 
Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Descartes>. Acessado em 02.03.2005.  
5 "explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitado o alcance 
temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa". 
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De conformidade com o que já foi afirmado, na fase da investigação 

trabalhou-se com categorias e conceitos operacionais. Desta forma, por opção 

metodológica, apresentam-se relacionados na parte inicial do trabalho, em rol de 

categorias, os acordos semânticos que buscam resguardar a linha lógica do relatório 

da pesquisa e correspondentes categorias. Nesta seara, observou-se a sugestão de 

Pasold10, não obstante algumas das categorias tenham seus conceitos operacionais 

mais bem tratados no corpo da Dissertação. 

Para melhor desenvolvimento dos estudos e relatório da pesquisa, a 

abordagem temática foi estruturada em três capítulos e estes em subcapítulos, de 

modo a permitir a seqüência lógica da exposição. 

No primeiro capítulo, tratou-se de pressupostos fenomenológicos à luz 

do tetragrama de Edgar Morin: ordem/desordem/interação/organização. Na 

seqüência abordou-se a nova condição jurídica da Mulher com a indicação de 

dispositivos constitucionais e infraconstitucionais a partir de 1988. Seguiu-se no 

exame do tema, sob uma visão sociológica. Por este viés, foram observadas as 

práticas sociais em face das normas legais, e procurou-se identificar as Políticas 

Públicas do Governo e as ações emanadas da Sociedade civil, capazes de 

implementarem-se  concretamente os Direitos da Mulher. 

                                                                                                                                                         
PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica- idéias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito . p.  62. 
6 “palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia". PASOLD, Cesar 
Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica - idéias e ferramentas  úteis para o pesquisador do Direito . p. 
229.    
7 “definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
Jurídica . 229. 
8 “Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a 
reunião de elementos selecionados pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou 
analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou Dissertação, um Artigo ou uma aula, 
segundo Referente previamente estabelecido”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica - 
idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Di reito . p. 233. 
9 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica- idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do 
Direito . p. 240. 
10 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica- idéias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito . p. 174-175. 
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No segundo capítulo, o foco foi o conceito do princípio da Liberdade. 

Para tanto, foram alinhados aspectos teóricos da idéia de  Liberdade em Platão, da 

Teoria da Liberdade em Aristóteles e do pensamento de Kant. 

No terceiro e último capítulo, a pesquisa voltou-se para a Ética. Partiu-se 

da visão clássica na qual se destacaram a Ética grega com Platão e Aristóteles, a 

Ética cristã com Santo Agostinho e a Ética moderna com Kant. Com relação à Ética 

contemporânea fez-se uma abordagem pontual: o aborto. Nesta questão estudou-se 

o pensamento de Ronald Dworkin que analisa os posicionamentos contrários ao 

aborto a partir de uma distinção nuclear: a objeção derivativa e a objeção 

independente. Na primeira posição o aborto é combatido porque se entende que o 

feto é uma pessoa desde o momento da concepção. Na segunda o aborto é 

repudiado porque a vida do ser humano tem um valor sagrado e inviolável. De 

qualquer sorte, como ensina Dworkin, não parece ser viável criar-se uma tese única 

para o aborto e sim um exame criterioso para que se possam fazer opções 

apropriadas a cada situação concreta. Sobretudo porque parece que se vai 

descobrir o que se passa sobe o delicado e complicado problema do aborto, não 

antes de ser forçada a fazer opções, mas no curso do processo de fazê-las. 

As Considerações Finais encerram o conteúdo investigatório em 

apertada síntese, com as conclusões obtidas pela pesquisadora.  



 

CAPÍTULO 1 

 

OS DIREITOS DA MULHER  

1.1 .    Paradigmas da Complexidade 

Edgar Morin 11  na obra Ciência com Consciência propõe novos 

paradigmas que podem aumentar as perspectivas no campo do conhecimento 

científico. Sua teoria pode trazer elementos significativos para a observação dos 

fenômenos humanos uma vez que oferece uma visão que não se restringe a leis e 

Princípios deterministas. 

O mencionado cientista ressalta a necessidade de um norte que 

considere que as concepções “de ordem e desordem” comporta diversos níveis e 

que, as noções daquela e desta não são noções isentas de dúvidas e equívocos12.  

As idéias do filósofo francês apontam para o alvo capazes de romper 

antigos modelos cativos do determinismo e da simplificação. Assim, assinala que a 

combinação da ordem e da desordem, da conjugação dos fatos previstos e dos fatos 

fortuitos, do singular e do plural devem servir de parâmetros para o entendimento de 

uma dada realidade.  

Morin afirma que para conceber o mundo dos fenômenos, é preciso que 

se admita um jogo que combine o que ele denomina de tetragrama: 

                                            
11 Pensador francês que nasceu em Paris em 1921 e propõe uma revisão de formas dogmáticas de 
observação científica. Examina as ciências de forma contextualizada seja no ambiente cultural e ou 
histórico e sustenta que as ciências devem tomar consciência de sua função na sociedade e das leis 
ocultas que guiam a explicação. JAPIASSÚ, Hilton. Dicionário Básico de Filosofia . Rio: Zahar, 
2001, p.188. 
12 MORIN, Edgar.Ciência com consciência .Trad. Maria de. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. 
Título original: Science avec conscience. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999, p. 207.  
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ordem/desordem/interações/organização 13 . E destaca que a história pode ser 

concomitantemente determinada e aleatória; que o acontecimento, o acidente, o 

acaso, a decisão, o erro e a loucura têm seus papéis.14 

Embora a primeira vista se possa conceber que um universo 

determinista (leis físico-químicas) e um universo aleatório (encontros ao acaso) 

sejam inconciliáveis, a noção de desordem pode se apresentar como necessária e 

até mesmo indispensável15.  

 Este entendimento pode ficar mais inteligível ao se deparar com a 

analogia que o autor faz aos fenômenos físicos: por exemplo, uma explosão de 

estrelas. Esta ocorre mediante certas condições que a desencadeiam, mas para ela 

mesma, o fato é um acidente, algo que constitui uma verdadeira “desintegração, 

agitação, dispersão, e, portanto, desordem”16.  

Quando se forma o átomo de carbono em uma estrela o processo é bem 

aleatório, porque é necessário que “três núcleos de hélio se encontrem e se unam 

ao mesmo tempo. Porém, uma vez que eles consigam se unir, sempre surge a 

mesma constituição do átomo de carbono”. Desta forma, o mesmo fato, sob um 

ângulo, ‘é aleatório e, sob outro, determinado’17. 

O universo que fica na dependência de acontecimentos incertos pode 

ser desaparelhado de organização, de astros, de sistemas solares, de seres 

racionais.  Por outro lado, no mundo inteiramente determinista pode não haver 

inovação 18 . Ambos, admitidos e observados de forma isolada, parecem ser 

defeituosos e pobres. O primeiro sem a capacidade de produzir vida, o segundo sem 

a possibilidade de permitir a sua evolução19.   

                                            
13 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 217.  
14 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 217. 
15 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 213.  
16 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 214.  
17 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 215.  
18 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 213.  
19 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 213. 
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Deste modo, pode-se dizer que o processo da evolução da vida  é 

pontuado por acidentes climáticos, por mutações e reordenações genÉticas que 

surgem  como desordens em relação as homeostases anteriormente estabelecidas. 

Todavia, o surgimento de novas espécies, novos equilíbrios do sistema ecológico, 

parece tender para a criação de novas vidas numa reordenação criativa. O que 

poderia ter gerado degradação e desintegração, ao revés, estabelece o caminho “de 

contra-ataque” que reordena de uma nova forma. “E, quanto mais complexificação 

evolutiva, maior aptidão para tolerar, integrar e combater a desordem”20. 

Assim, desordem e a ordem se processam juntas, e parece que de 

forma  conflitiva  e colaborativativamente, e inseparavelmente21. 

Os choques, as incertezas e as turbulências são fundamentais para a 

formação das partículas, núcleos e átomos que constituem os astros. Estes foram 

concebidos mediante uma erupção incandescente22. É no seio desta formação cheia 

de movimentos, e de turbilhões que surge o nascimento do primeiro ser vivo23. 

Ordem e desordem nos processos humanos possuem ângulos que se 

contrapõem24. A primeira perspectiva no que tange à desordem é a da criminalidade, 

do embate sem regras, mas pela segunda perspectiva da desordem, pode se 

enxergar a Liberdade25.  

Com efeito, parece que não se pode conceber a Liberdade senão dentro 

de uma determinada ordem, ou seja, ela deve se constituir sob um determinado 

regramento exigível de todos26. Sob outro ângulo, a Liberdade parece precisar de 

uma certa dose de tolerabilidade com a desordem. A Liberdade necessita de áreas 

livres da interferência da “lei do poder” e do “poder da lei” 27. Na esteira desta idéia 

                                            
20 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 219. 
21 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 216. 
22 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 217 
23 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 227. 
24 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 217. 
25 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 227. 
26 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 227. 
27 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 218. 
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tensões sociais tanto podem gerar o início de uma nova ordem quanto podem 

arruinar um ordenamento já existente.  

A ordem tem dois lados que se contrapõem: há uma face onde estão 

localizados os atos reguladores e permissivos. Há outra, em que se configuram 

previsões repressivas e que inibem as Liberdades28. Neste sentido, não se pode 

limitar a questão das Liberdades alternativamente às noções de ordem ou de 

desordem.Contudo, pode-se se servir de ambas de forma organizadora e às vezes 

desorganizadora, para observar e compreender uma dada realidade29. 

Outro aspecto  que parece importante  da    teoria  de  Morin   , por 

exemplo, em relação ao aperfeiçoamento do sistema neuro-cerebral nas espécies 

animais: “A estratégia se define por oposição ao programa. Um programa é uma 

seqüência de ações predeterminadas que só pode se realizar num ambiente com 

poucas eventualidades ou desordens”30.  

Neste passo, a estratégia pode alterar a seqüência de atos previsíveis 

em razão de novas informações que ela pode criar inclusive ao empregar 

acontecimentos eventuais em seu benefício. Por exemplo, Napoleão utilizava a 

névoa densa de Austerlitz; os animais criam estratégias de ataque e de fuga para 

atrair presas ou escapar de predadores31. 

O ser humano individual ou coletivo, para obter vantagens e benefícios 

pode empregar estratégias mais ou menos laboriosas. Ações são realizadas em 

razão de determinadas certezas (da ordem), diante do incerto (da desordem) e do 

talento para ordenar o pensamento ao estabelecer o mapa de ação, que pode ser 

alterado circunstancialmente ao despontarem informações durante a trajetória 

empreendida32. 

                                            
28 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 229. 
29 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 230/231. 
30 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 220. 
31 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 220. 
32 MORIN, Edgar.Ciência com consciência . p. 220/221. 
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 A advertência de Morin de que é preciso misturar e combinar os mundos 

da ordem e da desordem33 para que se possa ter uma relativa compreensão do 

universo dos fenômenos, pode ser útil para a leitura dos acirrados debates públicos 

que se travam sobre temas polêmicos e os movimentos para a elaboração de novos 

preceitos 34 num determinado tempo e espaço. 

O tetragrama anteriormente citado pode se aplicar na verificação da  

legislação em face de turbulências e agitações sociais. Ante a desordem instalada, 

decisões estatais podem se traduzir tanto na repressão quanto na eleição de 

políticas jurídicas específicas, quanto na combinação de ambas.  

Nesta dimensão, condutas aleatórias e que contrariam as previsões 

normativas e que podem provocar desordem também podem desempenhar um 

importante papel em uma dada sociedade. O debate público acerca de práticas 

sociais não pacificadas pode fazer vir à tona confrontos capazes de trazer tensões s 

desagregadoras vulnerando a organização social; todavia, ao interagir com a antiga 

ordem as colisões podem originar novas posturas e estabelecer outros cânones. E, 

desta forma, podem contribuir para a preservação da unidade do grupo.  

Assevera Maffesoli 35: as grandes certezas desabam sistematicamente. 

Certos episódios, algumas mutações e novidades apelam para que a sociedade 

adquira novas maneiras de pensar. 36 Estas mutações parecem ter lugar na 

atualidade: os fundamentalismos, o fanatismo, a socialidade canábica, entre outros.  

As mudanças na sociedade contemporânea têm redesenhado o modo 

de viver as relações sociais. Alguns pontos identificadores da sociedade que a 

                                            
33 Sobre isto Maffesoli escreve que “ [...]ao drama que acredita ser possível superar as contradições 
opõe-se uma visão trágica da existência que postula que é a tensão dessas contradições que 
acarreta um equilíbrio global, ainda que fosse conflituoso.” MAFFESOLI, Michel. Elogio da Razão 
Sensível . Trad. Albert Christophe Migueis Stuckenbruck. Título original: Éloge de la Raison Sensible. 
Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 173. 
34 Aqui tanto no sentido do  inusitado quanto do revisto. Este, por ter sofrido alteração também não 
deixa de ser novo. 
35 Maffesoli é professor de sociologia na Sorbonne. Nasceu na França em 1944. 
36 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências . Trad. De Bertha Halpern Gurovitz. Título original: 
Au creux des apparences . 2 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999, p.9. 
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antecederam, indivíduo e organizações contratuais, parecem por vezes ter sido 

substituídos por uma realidade mais confusa de feições não tão definidas 37. 

Estes novos traços parecem ser os motivos pelos quais se pode (ou se 

deve) sugerir mudanças também no nível do conhecimento. Idéias como as de tribo, 

pessoa plural, antes restritas ou acantonadas no território da intimidade, por 

exemplo, podem ter um valor importante38.  

Neste sentido, de uma maneira empírica há casos de experiência que 

lembram que o fazer parte de uma comunidade retorna com intensidade na vida 

pública. 39 Ou seja, o indivíduo pode ser concomitantemente uma individualidade em 

si mesma e fração de um ser coletivo40. 

Assim, pode ser conveniente epistemologicamente colocar em ação um 

procedimento de análise que se distancie da clássica contradição entre o particular e 

o universal41.  

Ou ainda, um modo de análise que possibilite pensar o real a partir do 

irreal. O modo figurativo ou da figura pode ser um auxílio fértil. Neste sentido, 

quando se utiliza a expressão ‘ator social’, pode ser mais apropriado que o 

empregue menos como aquele que atua do que como aquele que representa diante 

dos outros alguma coisa42. 

 

                                            
37 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências . p. 348. 
38 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências . p. 348/349. 
39 Como os movimentos carismáticos, o fanatismo religioso, fundamentalismo islâmico, a sociedade 
canábica, etc. MAFFESOLI , Michel. No fundo das aparências .  p. 349. 
40 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências .  p. 350. 
41 MAFFESOLI, Michel. A contemplação do mundo . Trad. De Francisco Franke Settineri. Título 
original: La contemplation du monde. Porto Alegre: Artes e Ofícios Editora, 1995, p. 141. 
42 MAFFESOLI, Michel. A contemplação do mundo . p. 128/141. 
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1.2. Visão Jurídica dos Direitos da Mulher 

O tema “Direitos da Mulher”, objeto de diversas discussões 

doutrinárias 43 ,  com incursões em diversas províncias da ordem jurídica tem 

apontado uma condição jurídica inovadora para a mulher, embora ainda existam 

situações hediondas como aquelas vividas pelas mulheres em alguns Estados 

africanos44.   

Prerrogativas legais têm sido incorporadas ao patrimônio jurídico da 

mulher em alguns países do mundo como demonstram os textos de alguns Tratados 

Internacionais. Tem sido uma trajetória histórica que contabiliza tanto fracassos45, 

quanto conquistas. Direitos que surgem sob determinadas circunstâncias, com lutas 

em defesa da Liberdade para a mulher em face de velhos estereótipos46.  

Liberdade política, Liberdades sociais, Liberdades negativas e 

Liberdades positivas, Direito de ter Direitos, Direitos humanos, Direito à diferença, 

eis o index genérico de Direitos que obviamente não pertencem apenas à mulher.  

Um processo evolutivo lento e gradual marcou a geração dos “novos 

Direitos” que despontam, como adverte Bobbio “não todos de uma vez e nem de 

                                            
43  Por Renata Raupp Gomes, Letícia Massula, Odila de Melo Machado, Geraldo Tadeu Moreira 
Monteiro, Carla Bassanezi Pinsky, Joana Maria Pedro, Sílvia Pimentel, Ana Lúcia Schritzmeyer, 
Valéria P. Pandjiarjian, Maria Amélia de Almeida Teles e Simone Andréa Barcelos Coutinho, Flávia 
Piovesan, dentre outros. 
44GOMES, Renata Raupp. Os “novos” Direitos na perspectiva feminina: constitucionalização dos 
Direitos das mulheres. In WOLKMER, Antonio Carlos e LEITE, José R. Morato (Orgs.). Os “novos” 
Direitos no Brasil – natureza e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 51.  
45 “A Revolução Francesa deixou um legado importante para a retomada de lutas posteriores em 
vários campos de ação das mulheres, mas, naquele contexto, e ainda durante longos anos, 
Liberdade e Igualdade eram Princípios que consagraram os Direitos do homem. [...] Entretanto, o 
desenrolar do movimento revolucionário desaponta as  mulheres, que tanto haviam se 
empenhado politicamente, aos lhes proporcionar ganh os limitados [...] e proibir sua atuação 
política em 1793” . (grifei) PINSKY, Carla Bassanezi e PEDRO, Joana Maria. Igualdade e 
especificidade. In PINSKY, Jaime e PINSKY, Carla Bassanezi. (Orgs.) História da cidadania . São 
Paulo: Contexto, 2003, p. 269. 
46 Aqui no sentido de uma atitude padronizada coletivamente e que reflete uma imagem mental 
simplificada sobre determinada situação. 
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uma vez por todas”47. Uma novel situação baseada na Igualdade perante a lei e na 

lei 48 é contemplada pela edição de textos normativos.  

O reconhecimento explícito de Direitos conferidos à mulher é trazido no 

presente estudo, em sede da legislação brasileira, tendo como marco teórico a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988.  

Os eixos temáticos consistem em observar a nova condição jurídica da 

mulher tutelada em nível constitucional e infraconstitucional. 

Há legislação, tanto externa49 quanto interna a amparar os Direitos da 

Mulher e que prevê tratamento jurídico que pode ter ampliado o Direito à 

Liberdade50.  

No plano externo, o Tribunal Penal Internacional, firmou regra de 

representação equilibrada de juízes de ambos os sexos51.  

                                            
47 BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos . Trad. Carlos Nelson Coutinho. Título original: L´età dei 
Diritti. 14.Tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 5-6. 
48 Igualdade na lei é exigência dirigida ao legislador, que, na apresentação da norma, ficará impedido 
de incluir elementos que violem a ordem isonômica; enquanto que a Igualdade perante a lei faz supor 
a lei já elaborada e destina-se aos demais Poderes, que, ao aplicá-la, não poderão subordiná-la a 
critérios seletivo ou discriminatório. In BARROSO, Luís Roberto.Constituição da República 
Federativa do Brasil – anotada e legislação complementar. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 15. 
49  Convênios entre países visando proteção jurídica às mulheres: Protocolo de Emenda da 
Convenção para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, em Genebra, em 30-09-1921; 
Convenção para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores, em 11-10-1933 também na cidade de 
Genebra, ratificada pelo Brasil em 17-03-1948. A Convenção sobre Direitos Políticos da Mulher 
ratificada pelo Brasil em 13-08-1963. Declaração sobre a Proteção da Mulher e da Criança em 
Estados de Emergência e de Conflito Armado, proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas 
em 14-12-1974. Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 
Mulheres ratificada pelo Brasil, com reservas, em 01-02-1984, e recentemente adotada sem reservas 
pelo Decreto nº 4.377, de 13-09-2002 que ratificou a supracitada Convenção. Convenção sobre a 
Nacionalidade da Mulher Casada, de 29-01-1957. Convenção Relativa ao Amparo à Maternidade, 
com força coercitiva no Brasil em a partir de 14-07-1966. Convenção Interamericana sobre a 
Concessão de Direitos Civis à Mulher firmada em Bogotá, em 02-05-1948, em vigor no Brasil a partir 
de 15-02-1950. Convenção Interamericana sobre a Concessão de Direitos Políticos à Mulher firmada 
em Bogotá, em 02-05-1948, exigível em nosso País em 21-04-1950. Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, ratificada internamente em 27-11-1995. 
Declaração de Pequim Adotada pela 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres: Ação para 
Igualdade, Desenvolvimento e Paz - 1995. MELLO, Cleyson de Moraes e FRAGA, Thelma Araújo 
Esteves (Orgs.). Direitos Humanos:  Coletânea de Legislação. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos, 2003, p. 520-564.  
50  Como condição jurídico-político garantida pelo Estado capaz de propiciar a satisfação das 
necessidades fundamentais. 
51 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos humanos . São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 464/491-492. 
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Por sua vez, o Princípio52 da Igualdade acha-se referido expressamente 

em dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro 

de 1988 53 . Sua importância está ligada ao fato de que a Igualdade Jurídica é 

condição primeira da Igualdade de fato54.  

Mesmo que se admita que uma condição de Igualdade real preexistente, 

ela parece não ter subsistência sem a garantia do Direito. Neste sentido, supõe-se 

que não se pode constituir uma comunidade de iguais se os seus integrantes não 

possuem formalmente, o Direito de ser iguais. Desta ilação pode-se afirmar que a 

Igualdade Jurídica é igualmente “a condição para que a Igualdade real seja real”55. 

Pelo legislador constitucional de 1988, a mulher passa a ter Direitos e 

garantias civis que podem lhe conferir paridade com outros atores sociais. 

Tudo indica que o texto constitucional brasileiro redefine a situação 

jurídica da mulher de sorte a lhe conferir status de cidadã de primeira classe56.  

Releva notar que a mulher casada já foi equiparada aos silvícolas, 

pródigos e aos menores púberes. Só com o advento da Lei nº 4.121, de 27 de 

agosto de 1962, a incapacidade relativa foi expurgada do Código Civil de 191657. 

Pela letra da lei, o tratamento jurídico discriminatório é gradualmente 

banido dos vários espaços da vida individual, familiar e coletiva da Mulher. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 

1988 prevê que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se no País a inviolabilidade do Direito à vida, à 
                                            
52 O termo é polissêmico. Sob o ângulo da Ciência Jurídica tem alguns significados que guardam 
relação com o sentido que se pretende no presente trabalho: núcleo básico, fonte geradora, causa ou 
origem, meta ou propósito. Sobre isto ver em CALCINI, Fábio Pallaretti. O Princípio da 
razoabilidade . Campinas: Millennium, 2003, p. 131-132. 
53 Por exemplo, os arts 19, III, 37, XXI, 196, 206, 226 e § 5º, e 227 e § 6º, todos da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. 
54 STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de Direitos fundamentais e Princípio da 
proporcionalidade . Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001, p. 178. 
55  STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de Direitos fundamentais e Princípio da 
proporcionalidade . p. 178. 
56 GOMES, Renata Raupp et al. Os “novos” Direitos na perspectiva feminina: constitucionalização 
dos Direitos das mulheres.  p. 56. 
57 Lei conhecida como Estatuto da Mulher Casada. 
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Liberdade, à Igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, homens e mulheres passaram a ser 

iguais em Direitos e obrigações58. 

No seio da família a emancipação jurídica da mulher se vê estampada 

nas normas constitucionais. As prerrogativas e obrigações pertinentes à sociedade 

conjugal são exercidas com Igualdade tanto pelo homem quanto pela mulher59. 

                   A esterilização voluntária passa a ser permitida para a mulher mediante 

alguns critérios, como por exemplo: capacidade civil plena e idade superior a vinte e 

cinco anos ou, no mínimo, com dois filhos vivos, obedecido o prazo mínimo de 

sessenta dias entre a data da verbalização da vontade e a intervenção cirúrgica 

executada através de laqueadura tubária 60. 

 

Por outro lado, a lei determina que no mercado de trabalho, não pode 

haver discriminação, por motivo de sexo ou de estado civil, seja no pagamento de 

salários, no exercício de funções e de critérios de admissão61/62.  

Norma infraconstitucional proíbe a exigência de atestados de gravidez e 

de esterilização e veda outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou 

de permanência da relação jurídica de trabalho63.  

Além de estabelecida proibição de conduta que imponha limites ao 

acesso ou à manutenção de emprego em razão de sexo, a discriminação passa a 

                                            
58 Art. 5º, I da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
59 Art. 226, § 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
60 Art. 10, I e § 4º, da Lei 9.263, de 12-1-1996, que regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, 
que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências.Publicada no 
Diário Oficial da União de 15/01/1996. 
61 Art. 7º, XXX da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
62 Decreto nº 4.377, de 13-09-2002, que promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Contra a Mulher e revoga o Decreto nº 89.460, de 20-03-1984, publicado 
no Diário Oficial da União em 16-09-2002. 
63 Lei nº 9.029, de 13-04-1995, proíbe a exigência de atEstados de gravidez e esterilização e outras 
práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação de trabalho, e dá 
outras providências; publicada no Diário Oficial da União em 17-04-1995.Ver Também os Arts. 373-A, 
I, II, III, IV,V, VI do Decreto-lei nº 5.452, de 01-05-1943. Estes dispositivos foram inseridos pela Lei nº 
9.799, de 26-05-1999, que insere na Consolidação das Leis do Trabalho regras sobre o acesso da 
mulher ao mercado de trabalho e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União em 27-
05-1999. 
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ser criminalizada inclusive no que tange a práticas que caracterizem estímulo ou 

induzimento à esterilização. Bem assim, constituem crimes com previsão de 

detenção de um a dois anos e multa, a promoção do controle de natalidade estranha 

ao oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, 

realizado através de instituições públicas ou privadas, submetido às normas do 

Sistema Único de Saúde (SUS)64.  

 É de se observar que as penalidades previstas comportam ainda multa 

de dez vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, majorado em 

cinqüenta por cento em caso de reincidência e ainda, como pena acessória, a 

impossibilidade de obtenção de empréstimo ou financiamento junto a instituições 

financeiras oficiais65. 

Os agentes ativos   das condutas delituosas arroladas expressamente 

pelo legislador são: a pessoa física empregadora; o representante legal do 

empregador, de acordo com a sua definição na lei trabalhista; o dirigente, direto ou 

por delegação, de órgãos públicos e entidades das administrações públicas direta, 

indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios66. A ruptura da relação de trabalho por ação contrária aos 

ditames do tratamento isonômico67 como acima descritos pode ensejar a critério da 

parte interessada, a readmissão com reparação integral e ou, o recebimento em 

dobro dos haveres devidos68.   

  A mulher passa a obter tutela especial nas suas relações laborais 

mediante incentivos específicos no mercado de trabalho. É o que prevê o inciso XX 

do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 

1988, cuja regulamentação ocorre com a Lei nº 9.799, de 26 de maio de 1999, que 

                                            
64 Art. 2º, II, a) e b) Parágrafo único, I a III da Lei nº 9.029, de 13-04-1995, publicada no Diário Oficial 
da União em 17-04-1995. 
65 Art. 3º, I e II;   da Lei nº 9.029, de 13-04-1995, publicada no Diário Oficial da União em 17-04-1995. 
66 Art. 2º, Parágrafo único, I a III  da Lei nº 9.029, de 13-04-1995, publicada no Diário Oficial da União 
em 17-04-1995. 
67 Administrar a Igualdade para aqueles que são iguais entre si e conferir tratamento desigual, para 
aqueles que são desiguais, pois todos devem ser, iguais e semelhantes. ARISTÓTELES. Política . 
Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, Livro I, capítulo IV, § 8, p. 31. 
68 Art. 4º, I, II da Lei nº 9.029, de 13-04-1995, publicada no Diário Oficial da União em 17-04-1995. 
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insere na Consolidação das Leis do Trabalho69 preceitos importantes para o rol dos 

Direitos femininos. 

O legislador brasileiro estabelece que os dispositivos que disciplinam o 

trabalho masculino são aplicados ao trabalho da mulher naquilo que não conflitam 

com a tutela específica. A jornada de trabalho é de oito horas diárias ressalvadas as 

circunstâncias para as quais for estabelecida duração inferior 70.  

A lei trabalhista veda a publicação de aviso anunciando vaga de trabalho 

no qual exista alusão ao sexo, à situação familiar e à idade, a não ser que a 

qualidade da ocupação assim o exija 71. 

 Constitui conduta contrária à lei rejeitar emprego ou ainda, negar a 

ascensão ou fundamentar a recusa ao trabalho em razão de sexo ou de Estado de 

gravidez. A lei faz ressalva apenas quando se tratar de ocupação ou de trabalho 

cujo caráter seja visivelmente incompatível com a estrutura física do candidato72. 

 Por outro lado, viola a lei aquele que considerar o sexo ou a situação 

familiar como fator definidor para o estabelecimento de critérios de quantificação de 

salários, ou ainda para a formação e a promoção profissional73. 

 Como afirmado anteriormente, a legislação infraconstitucional também 

inibe expressamente conduta de empregador que exigir atEstado de esterilidade ou 

teste de gravidez para a manutenção ou admissão do emprego74. 

Configura-se procedimento antijurídico obstar o livre trânsito ou adotar 

critérios pessoais para deferimento de inscrição ou de aprovação em processo 

                                            
69 Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, publicado no 
Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
70 Arts. 372 e 373 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
71 Conforme Art. 373–A, I do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
72 De acordo com o Art. 373-A, II do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação 
das Leis do Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
73Art. 373-A, III do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
74Art. 373-A, IV do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
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seletivo em instituições privadas em decorrência de sexo, situação familiar ou 

Estado gestacional75. 

Considera-se ainda que em sede de trabalho feminino o empregador ou 

o preposto não pode fazer revistas íntimas76. 

Ressalta-se que as regras sobre o acesso da mulher ao mercado de 

trabalho e de adoção de medidas de discriminação positiva77 são de ordem pública. 

Parece não haver dúvida acerca dessa natureza jurídica uma vez que ela vem 

expressa no conteúdo de dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho78. 

Acerca do trabalho realizado por mulheres no período noturno, a lei 

preceitua que o salário será superior ao trabalho desenvolvido durante o dia 

devendo ser majorado no limite mínimo de vinte por cento sendo que cada hora 

trabalhada durante a noite terá cinqüenta e dois minutos e trinta segundos79.  

Cabe destacar que o Sistema Jurídico brasileiro prevê que as empresas 

deverão tomar providências capazes de inserir no ambiente de trabalho medidas 

que beneficiam expressamente a mulher. Para a segurança ou para o conforto 

femininos o empresário deve instalar equipamentos que promovam a higienização 

dos locais onde o trabalho da mulher for realizado. Ventilação e iluminação 

adequadas à sua constituição física devem ser observadas além de outras medidas 

que visam não expor a mulher à grande esgotamento físico: assentos, bebedouros, 

sanitários e lavatórios. Tudo no sentido de propiciar ao labor feminino condições 

apropriadas à sua estrutura física80.  

                                            
75Art. 373-A, V do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
76Art. 373-A, V do. Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
77 Aqui no sentido de normas legais que atendam as especificidades do sexo feminino.  
78 Art. 377, caput do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
79 Art. 381 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, 
publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
80 Art. 389, I, II do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
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O empregador deve construir em sua unidade industrial vestiário dotado 

de guarda-roupas exclusivos para a mulher. Na atividade comercial, assim entendida 

como aquela desenvolvida pelos setores bancários, escritórios e afins em que não 

seja necessária a troca de roupas, poderão ser instalados tão somente armários com 

gavetas ou escaninhos, para a guarda temporária de seus pertences. A implantação 

dessas medidas obedecerá a critérios da autoridade pública pertinente. Ou seja, 

passarão pelo crivo do poder público a quem caberá orientar e posteriormente, 

fiscalizar o seu cumprimento81. 

No ordenamento jurídico brasileiro são inúmeros os dispositivos que 

regulam as formas de proteção à maternidade que versam sobre o trabalho da 

mulher. As empresas cujo contingente feminino for em torno de trinta mulheres com 

mais de dezesseis anos devem conter espaços adequados que possibilitem às 

funcionárias abrigar sob seus cuidados e assistência os filhos no período de 

aleitamento. Para o cumprimento dessa exigência legal ao empresário é facultado 

estabelecer convênios com instituições privadas ou públicas. Ou seja, pode celebrar 

parcerias em regime comunitário  ou através  do  Serviço  Social  da Indústria  -

SESI, do  Serviço Social do Comércio - SESC, ou por entidades sindicais82. 

Uma forma de proteger a saúde da mulher é fixada pelo legislador ao 

virar óbice para o seu emprego em ocupação que exija esforço muscular acima de 

vinte quilos para o trabalho contínuo, ou superior a vinte e cinco quilos para trabalho 

eventual83.   

De outro modo, uma modalidade antidiscriminatória acha-se 

expressamente prevista na lei ao mencionar que não constitui motivo justo a 

dispensa do trabalho de mulher que contrai núpcias ou engravida. Também viola a 

                                            
81 Art. 389. III e IV do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
82 Art. 389, VI, §§ 1º e 2º do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
83 Art. 390 caput do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
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lei o empregador que fixar regulamentos ou contratos de trabalho que restrinjam o 

acesso ao emprego em razão de casamento ou de gravidez84. 

Veja-se que no que tange à maternidade, o inciso XVIII do art. 7º da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, que prevê 

licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário e que também se acha 

disciplinado na Consolidação das Leis do Trabalho. A ausência da mulher ao 

trabalho, seja em razão da maternidade ou por motivo de aborto, não é considerada 

falta ao serviço, sendo que o salário é pago pela Previdência Social85. 

A mulher grávida com vínculo empregatício tem resguardado seu Direito 

à licença -maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem comprometimento do 

emprego e do salário, mesmo em caso de parto antecipado86. 

A gestante tem ainda outros Direitos, sem prejuízo de sua remuneração 

como a transferência de função, quando seu Estado de saúde assim demandar, 

sendo-lhe garantido resgatar a função ocupada anteriormente. Outro ponto relevante 

é o que diz respeito à dispensa do horário de trabalho pelo tempo que necessitar 

para comparecer a consultas médicas e para a realização de exames 

complementares87. 

Os mesmos Direitos previstos para a mãe grávida  se estende à mãe 

que adota filhos ou àquela que tem a guarda judicial com vistas à adoção 

permanente88.  

O Direito positivo prevê que a mãe adotante possui o Direito ao salário 

integral e, quando variável o salário, este é calculado de acordo com a média dos 

seis últimos meses de trabalho, bem como as vantagens adquiridas, sendo-lhe 

                                            
84Art. 391 e Parágrafo Único do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
85 Art. 131, II do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, 
publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
86 Art. 392, § 3º do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
87 Art. 392, § 2º, § 4º, I a IV do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
88 Art. 392-A, I a IV do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
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facultado reocupar a função que exercia anteriormente89.A lei também faculta à 

mulher grávida romper contrato de trabalho quando este seja prejudicial ao 

desenvolvimento do feto90.  

A mulher que sofre aborto de natureza não-criminosa 91 desde que 

comprove, tem direito garantido a um afastamento, s em prejuízo de sua 

remuneração e ou da recondução à função exercida, p or um período de duas 

semanas 92. (grifei) 

A legislação garante à parturiente o Direito à presença de acompanhante 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS93. 

Durante o período de aleitamento até que a criança complete seis meses 

de idade a mulher tem Direito, durante a jornada de trabalho a dois descansos 

especiais de meia hora cada um94. 

A previsão do salário-maternidade encontra-se regulada na lei 

previdenciária.  É devido à segurada da Previdência Social durante 120 (cento e 

vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data 

de ocorrência deste 95. 

Para a mulher segurada da Previdência Social e que adote criança ou 

obtiver guarda judicial é devido salário-maternidade pago institucional e diretamente 

pelo Instituto Nacional do seguro Social - INSS pelo período de 120 (cento e vinte) 

                                            
89 Art. 393 caput do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
90 Art. 394 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, 
publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
91 Aqueles previstos nos arts. 128 I e II do Decreto-lei nº 2.848, de 07-12-1940 que criou o Código 
Penal, publicado no Diário Oficial da União, de 31-12-1940. 
92 Art. 395. do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, 
publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
93 Lei nº 11.108, de 07-04-2005, que altera a Lei nº 8.080, de 19-09-1990. 
94 Art. 396 e Parágrafo Único, do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
95 Arts. 71 a 73 da Lei nº. 8.213, de 24-07-1991, que dispõe sobre Os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências, publicada em 25-07-1991 e republicada em 11-04-1996 
e 14-08-1998;  e Art. 392, § 1º, do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação 
das Leis do Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
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dias, se a criança tiver até 1 (um) ano de idade; de 60 (sessenta) dias, se a criança 

tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) dias, se a criança tiver 

de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade96. 

 A trabalhadora com vínculo empregatício ou avulso recebe uma renda 

mensal igual a sua remuneração integral, cabendo à empresa efetuar o pagamento 

do salário-maternidade devido à respectiva empregada gestante. A lei prevê a forma 

de compensação desse valor pago de sorte que a medida não vem em prejuízo do 

empresário97. 

Quanto ao salário-maternidade devido à trabalhadora avulsa o 

pagamento é efetuado sem triangulação sendo realizado diretamente pelo órgão 

ancilar98. 

Por outro lado, para a segurada empregada doméstica (e trabalhadora 

avulsa) é assegurado o valor de um salário mínimo99. 

Para as demais seguradas, o valor do salário-maternidade é de um doze 

avos da soma dos doze últimos salários-de-contribuição, apurados em um período 

não superior a quinze meses100. 

Veja-se que o benefício estendido à empregada doméstica, à 

trabalhadora rural, também alcança a segurada aposentada que retornou à 

atividade101. 

                                            
96 Art. 392-A, §1º, §2º e §3º do Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943 que aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho, publicado no Diário Oficial da União em 09-08-1943. 
97 Art. 72. Lei nº. 8.213, de 24-07-1991, que dispõe sobre Os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, publicada em 25-07-1991 e republicada em 11-04-1996 e 14-08-
1998. 
98Art. 72 da Lei nº 8.213, de 24-07-1991, que dispõe sobre Os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, publicada em 25-07-1991 e republicada em 11-04-1996 e 14-08-
1998. 
99 Art. 73 da Lei nº 8.213, de 24-07-1991, que dispõe sobre Os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, publicada em 25-07-1991 e republicada em 11-04-1996 e 14-08-
1998. 
100 Art. 73 da Lei nº 8.213, de 24-07-1991, que dispõe sobre Os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, publicada em 25-07-1991 e republicada em 11-04-1996 e 14-08-
1998. 
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Note-se que outro tema que pode ser relevante para a mulher e que se 

incorpora ao seu patrimônio jurídico vem pela via constitucional102: o Estado passa a 

garantir o planejamento familiar concebido como uma livre decisão do casal. 

Importante dizer que a lei menciona expressamente o dever estatal de propiciar 

recursos educacionais e científicos para o exercício desse Direito.  

Avanço legislativo e que, interessa especialmente para a mulher em 

razão de sua constituição física, refere-se ao fato de que o Estado passou a ter 

explicitamente o dever de coibir a violência no âmbito das relações familiares 103. È 

prevista a criação de programas nos níveis Municipal e Estadual, de Apoio à Mulher 

em situação de risco. Leis prevêem, sob a responsabilidade do Estado, a instalação 

de Centros de Apoio (Casas Abrigo). Estes devem oferecer albergue temporário, 

alimentação, assistência social, jurídica, psicológica e médica às mulheres e aos 

seus filhos (menores de 14 anos), em situação de violência104. 

Interessam igualmente à condição jurídica da mulher as normas para as 

eleições em todo o País que fixam um percentual mínimo (e correspondentemente 

um percentual máximo) de candidaturas para ambos os sexos, sendo que cada 

partido político ou coligação deve reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo 

de setenta por cento para candidaturas de cada sexo105.  

Embora a vítima não seja unicamente a mulher e, por conseguinte nem 

seja sempre o homem o assediante, não deixa de ter seu objeto correlato a este 

                                                                                                                                        
101 Art. 73 da Lei nº. 8.213, de 24-07-1991, que dispõe sobre Os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, publicada em 25-07-1991 e republicada em 11-04-1996 e 14-08-
1998. 
102 Lei nº 9.263, de 12-01-1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal da República 
Federativa do Brasil de 1988 que trata do planejamento familiar e estabelece penalidades e dá outras 
providências.Publicada no Diário Oficial da União em 15-01-1996. 
103 Lei nº 10.886 de 17-06-2004, que acrescenta parágrafos ao art. 129 do Decreto-lei 2.848, de 07-
12-1940, Código Penal, criando o tipo especial denominado “violência doméstica”.Publicada no Diário 
Oficial em 18-06-2004. 
104Em consonância com o Artigo 226, § 8º, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil 
de 1988, foram promulgadas a Lei nº 4.380/2001, do Município de Joinville (SC) e a Lei nº 
12.630/2003, do Estado de Santa Catarina.   
105 Artigo 10, § 3º da Lei nº 9.504, de 30-09-1997, que estabelece normas para as eleições, publicada 
no Diário Oficial da União em 1º-10-1997.  
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trabalho a tipificação do delito de assédio sexual 106 , tipo penal que pode se 

relacionar com diversos campos do Direito107. Com efeito, parece que não são todas 

as formas de assédio sexual que atentam contra a Liberdade sexual, o que não quer 

dizer que não possam dar motivos à indenização por danos morais e dispensa por 

justa causa do empregador, se este foi avisado do ocorrido pela empregada e não 

ter tomado providências108. 

 Concernente aos Direitos humanos verifica-se que a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988 prevê a existência de uma 

abertura para aderência de novos Direitos oriundos de convenções internacionais109. 

É porta de entrada que poderá alargar ainda mais o catálogo de Direitos conferidos 

à mulher.  

Com efeito, o legislador constitucional de 1988 previu expressamente 

que os Direitos e garantias estatuídos não eliminam outros decorrentes do regime e 

dos Princípios adotados pela Constituição ou dos tratados internacionais em que a 

República seja parte110.   

 Acerca dessa previsão é oportuno que se diga que o §2º do Art. 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988 designa 

uma abertura, que pode revelar que não é taxativo o rol constitucional dos Direitos 

fundamentais111.  

                                            
106 Lei nº 10.224, de 15-05-2001, que altera o Decreto-lei 2.848, de 07-12-1940, Código Penal, para 
dispor sobre o crime de assédio sexual e dá outras providências.Publicada no Diário Oficial em 16-05-
2001. 
107  O termo assédio sexual foi empregado por pesquisadoras que realizavam nos anos 70 na 
Universidade de Cornell (USA) estudo sobre mulheres e homens no trabalho buscando definir o 
comportamento masculino sob aspectos de poder e dominação. Veja em CALIL, Léa Elisa 
Silingowschi. História do Direito do trabalho da mulher . São Paulo: LTR Editora, 2000, p. 64.    
108 CALIL, Léa Elisa Silingowschi. História do Direito do trabalho da mulher . p. 65. 
109 Conforme art. 5 º, § 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
110 Segundo art. 5 º,§ 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a inovação 
introduzida pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004, publicada no Diário Oficial da União em 
31-12-2004. Acrescentou o § 3º ao art. 5º, estabelecendo que os tratados e convenções 
internacionais sobre Direitos humanos aprovados por maioria qualificada, serão equiparados às 
emendas constitucionais. 
111 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direitos humanos provenientes de tratados : exegese dos §§ 1º 
e 2º do art. 5º da Constituição de 1988. In Revista Jurídica, Porto Alegre, ano 48, dezembro de 2000, 
nº 278, p. 57. 
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Nesta ordem o Brasil incorpora 112 em seu Sistema Jurídico, Convenção 

Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres113.  

A discriminação positiva temporária 114  prevista no contexto da 

supracitada Convenção estabelece que os Estados-partes utilizarão procedimentos 

especiais de caráter transitório. O objetivo é tornar mais célere a aplicação do Direito 

de Igualdade para as mulheres sem que sejam tomados como discriminatórios.As 

discriminações entre sujeitos de Direito, são possíveis e desejáveis, desde que 

fundadas na razoabilidade 115 . Esses programas se estendem a promover a 

maternidade, dentre outras situações peculiares à realidade feminina116.  

 Sob o ângulo da Previdência Social, a mulher também pode usufruir 

aposentadoria privilegiada: tem a prerrogativa de se aposentar com tempo inferior, 

ou seja, aos trinta anos de contribuição, enquanto que, para o homem esse lapso 

temporal é de trinta e cinco anos; neste mesmo sentido, se a aposentação for por 

idade, a mulher pode fazê-lo aos sessenta anos ao passo que para o homem o 

requisito é ter completado sessenta e cinco anos. Esses limites prescritos são 

diminuídos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres117.  

Tem um locus constitucional118 a previsão que pode também ser útil a 

mulher: o acesso a benefício de valor equivalente a um salário mínimo com a 

                                            
112 Conforme Decreto nº 4.377, de 13-09-2002, que promulga a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher e revoga o Decreto nº 89.460, de 20-03-1984, 
publicado no Diário Oficial da União em 16-09-2002.  
113  MELLO, Cleyson de Moraes e FRAGA, Thelma Araújo Esteves (Orgs.). Direitos Humanos:  
Coletânea de Legislação. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 2003, p. 530 e segs. 
114 Trata do Direito à diferença. 
115 De acordo com o Art. 4º, itens 1 e 2 da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres. MELLO, Cleyson de Moraes e FRAGA, Thelma Araújo Esteves 
(Orgs.). Direitos Humanos:  Coletânea de Legislação. p. 532. 
116 Medidas que visam atender o Direito à diversidade.    
117 Nos termos do Art. 201, § 7º, I e II da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e do 
Art. 48, caput  e § 1º da Lei nº 8.213/9, de 24-07-1991 que dispõe sobre Os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências, publicada no Diário Oficial em 25-07-1991 e republicada 
em 11-04-1996 e 14-08-1998. 
118 Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 “Art. 201, §12: Lei disporá 
sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e 
àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua 
residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de 
valor igual a um salário mínimo”.  
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inclusão previdenciária para o trabalhador de baixa renda que se dedica com 

exclusividade ao trabalho doméstico na esfera de sua residência. 

Na nova ordem inaugurada com o Código Civil de 2002, é abandonada a 

direção unificada na sociedade conjugal. Pela primeira vez estabelece-se um regime 

de co-gestão entre marido e mulher e “comunhão plena de vida, com base na 

Igualdade de Direitos e deveres dos cônjuges”119.  

Na esteira de mudanças significativas na legislação civil, o defloramento 

da mulher ignorado pelo marido para efeitos de anulação do matrimônio, já não 

constitui erro essencial capaz de ensejar anulação do ato nupcial120. 

Uma reforma importante na esfera do Direito penal 121 se opera ao se 

retirar de alguns dispositivos 122 o conceito “mulher honesta” expressão que pode dar 

margem a interpretações negativas. Com a modificação redacional não só a mulher 

de conduta sexual monogâmica pode ser vítima de “estelionato sexual“123. 

Pela nova redação do legislador ordinário124 adicionou-se o substantivo 

companheiro ao lado de cônjuge. Desta feita, já se pode qualificar125 o crime de 

                                            
119 Nos termos dos Arts. 1.511e 1.567, da Lei nº 10.406, de 10-01-2002 que cria o Código Civil. 
Publicada no Diário Oficial da União em 11-01-2002. 
120  Pela Lei nº 3.071, de 1º-01-1916 do antigo Código Civil: “Art. 218. É também anulável o 
casamento, se houver por parte dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. 
Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: [...] IV - o defloramento da 
mulher, ignorado pelo marido”. 
121 Lei nº 11.106, de 28-03-2005, que altera os arts. 148, 215, 216, 226, 227, 231, acrescentou o art. 
231-A, revogou os arts. 217, 219, 220, 221, 222, e ainda o inciso III do art. 226 e §3º do art. 231 do 
Decreto-lei nº 2.848, de 07-12-1940, que cria o código penal.Publicada no Diário Oficial da União em 
29-03-2005. 
122 Redação anterior: “art. 215. Ter conjunção carnal com mulher honesta , mediante fraude. E art. 
216. Induzir mulher honesta , mediante fraude, a praticar ou permitir que com ela se pratique ato 
libidinoso da conjunção carnal”. (grifei) 
123Diz-se “estelionato sexual” para o crime praticado por homem astucioso.Induz a mulher para atos 
sexuais fazendo-se passar no escuro pelo cônjuge ou pela semelhança física de irmão gêmeo do 
marido ou ainda, na condição de guia espiritual dizendo-se possuído por entidade sobrenatural. 
124 Introdução feita com a Lei nº 11.106, de 26-03-2005 que altera os arts. 148, 215, 216, 226, 227, 
231, acrescentou o art. 231-A, revogou os arts. 217, 219, 220, 221, 222, e ainda o inciso III do art. 
226 e §3º do art. 231 do Decreto-lei nº 2.848, de 07-12-1940, que cria o código penal.Publicada no 
Diário Oficial da União em 29-03-2005. 
125 Causa de aumento de pena. 
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seqüestro ou cárcere privado mesmo que a vítima não seja casada com o 

agressor126. 

Com as referências feitas acima, pode-se concluir que a legislação 

infraconstitucional demonstra compatibilização com os Princípios da Igualdade e da 

Liberdade previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

 

1.3. Visão Sociológica dos Direitos da Mulher 

O ordenamento social se compõe de relações de convívio e de 

instituições que supõe a existência de preceitos, poderes, valorações e equilíbrios. 

As zonas do político, do econômico têm regras próprias e apoios específicos de 

dominação127.  

No interior do conjunto de normas de conduta, se mantém práticas 

costumeiras comuns e as pautas gerais de comportamento, com força impositiva. 

Noutra dimensão estão os comandos da autoridade pública que controlam e 

fiscalizam o cumprimento das normas de Direito que associadas às normas sociais 

constituem um sistema normativo pluralista128. 

As condutas se entrelaçam e tecem a rede social. A noção de 

sociedade como organização representa ordem no locus e nos atos, abrangendo de 

certa maneira uma esfera normativa, produzindo como conseqüência um padrão 

mínimo de regularidade 129 . Neste contexto convivem normas Éticas e normas 

jurídicas. Nem sempre o legislador ao elaborar o conteúdo dos dispositivos legais os 

compatibiliza com os usos, os Princípios de Ética familiar e outras práticas 

consagradas que norteiam o trato social130. 

                                            
126 Segundo redação antiga do inciso III do art. 226 do Decreto-lei nº 2.848, de 07-12-1940, que cria o 
código penal, publicado no Diário Oficial da União em 31-12-1940.  
127 SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito .Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 76.  
128 SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito,  p. 76. 
129 SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito,  p. 77. 
130 SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito,  p. 78. 
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Releva notar inclusive que algumas vezes a lei absorve influências 

alienígenas 131 , quer pela adoção espontânea de institutos de outros sistemas 

jurídicos, quer por necessidade de se adequar perante outros Estados soberanos132 

como forma de integração política e comercial na comunidade jurídica internacional. 

É com esta perspectiva que se passa a examinar o tema “Direitos da 

Mulher” considerando-se as chamadas relações de gênero133.   

Para uma maior compreensão do Direito estatuído pode-se examiná-lo 

quanto à eficácia 134  ou quanto à sua efetividade 135  no plano do fato social 

consumado. Nesse rumo, passa-se a analisar o cumprimento da lei vigente pelos 

destinatários mediatos e imediatos 136 , para modificar concretamente a conduta 

humana.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 

1988 parece permitir à mulher reivindicar a ação protetora do Estado na família, no 

mercado de trabalho, nas múltiplas relações civis, nas relações jurídicas 

institucionais como aquelas que se travam com o órgão da previdência social.  

A plena Igualdade entre os cônjuges, companheiros, ou conviventes no 

sistema da supracitada Constituição, numa redação que parece límpida137  pode ser 

                                            
131 Por exemplo, a adoção no Sistema Jurídico brasileiro do leasing, um instituto do Direito norte-
americano. 
132 Vide os convênios internacionais celebrados pelo Brasil e que prevêem uma discriminação positiva 
temporária como alguns daqueles citados na nota de número 49.  
133 No sentido que emprega Michele Perrot: relações entre os sexos, observadas não do ponto de 
vista biológico, mas histórico. Sobre isto ver In Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
História e do Departamento de História da PUC-SP. Projeto história 10. História e Cultura. São 
Paulo, 1993, p. 128-129.  
134 Regra que tenha plenas condições de adequada aplicabilidade na imposição dos modelos de 
conduta que prevê de maneira que possa efetivamente impor-se aos destinatários. SCHWARTZ, 
Norberto. Noções de Direito . Curitiba: Juruá, 1997, p.106.  
135A efetividade depende do fato da observância efetiva da norma, por todos os seus destinatários, aí 
incluída as autoridades que controlam e fiscalizam o seu cumprimento. GUSMÃO, Paulo Dourado de. 
Introdução ao estudo do Direito . 28 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 62.  
136 Pelo povo, pelas autoridades competentes que controlam, fiscalizam e punem as transgressões. 
137 Exemplo: Art. 5º, I - “homens e mulheres são iguais em Direitos e obrigações nos termos da 
Constituição” e, Art. 226, § 5º “os Direitos e deveres referentes  à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher”. 
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uma resposta a uma exigência positivada: a dignidade da pessoa humana  prevista 

como fundamento da República Federativa do Brasil138. 

Os regimes jurídicos da incapacidade e da subordinação da mulher 

foram afastados constitucionalmente, contudo, pode ser temerário admitir que não 

existem empeços para o exercício da Liberdade e da cidadania139.  

O Código Civil de 2002140 preconiza um tratamento isonômico balizado 

pelos comandos normativos da Constituição 141 , e anuncia em sede 

infraconstitucional, um Direito fundamentado em Princípios sólidos e sazonados142.  

Na letra da lei desponta a moldura de uma possível mudança de 

biografia para a mulher: emancipação jurídica em níveis individuais e sociais. 

Contudo, como alerta Oliveira Júnior, “a consolidação dos Direitos [...] e suas 

respectivas implantações efetivas precisam estar vi nculadas a uma Visão  

Sociológica e política do jurídico[...] ”143. (grifei) 

A mulher conquista o Direito ao emprego sem discriminações, podendo 

fazer horas extras. Cai a vedação legal ao trabalho noturno da mulher144, e bem 

assim a regra que excepcionava o dispositivo geral145. Incorpora−se ao patrimônio 

jurídico da mulher a prerrogativa de escolher o seu domicílio e residência no âmbito 

do casamento, e de escolher o ofício, o trabalho.Além do mais, possui na condição 

de cidadã a faculdade de exigir do governo o controle e fiscalização de medidas 

                                            
138 Conforme art. 1º, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
139  É a condição do sujeito de Direito que se inseriu na sociedade com o Direito efetivamente 
garantido de exercer as Liberdades públicas e a Igualdade real, podendo ter condições de acesso à 
vida econômica e política em sentido amplo. 
140 Lei nº 10.406, de 10-01-2002, que institui o Código Civil.Publicada no Diário Oficial da União em 
11-01-2002. 

 
142 GOMES, Renata Raupp. Os “novos” Direitos na perspectiva feminina: constitucionalização dos 
Direitos das mulheres. In WOLKMER, Antonio Carlos e LEITE, José R. Morato (Orgs.). Os “novos” 
Direitos no Brasil – natureza e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 71. 
143 OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades de. Teoria jurídica e novos Direitos . Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2000, p. 88. 
144 CALIL, Léa Elisa S. História do Direito do trabalho da mulher . p. 42. 
145 Como as jornadas noturnas em ambientes de lazer, em restaurantes, em bares, em hotéis e em 
estabelecimentos análogos. Anteriormente a lei exigia, além do atEstado médico, atEstado de bons 
antecedentes de trabalhadora. 
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protetoras no mercado de trabalho. Tudo indica que tem a possibilidade de 

demandar a eficácia dos Direitos postos. 

Há que se considerar em que circunstâncias a mulher desempenha sua 

atividade profissional. É preciso observar aspectos ligados às reais condições em 

que seu ofício é realizado: a remuneração em relação ao sexo oposto no exercício 

de função idêntica, a estimulação para qualificar-se e desenvolver competências146.  

Pesquisas indicam que parece não haver uma redefinição na divisão do 

trabalho doméstico. As tarefas do lar permanecem sendo “coisas de mulher”. E, pior, 

como ensina Teles147, essa divisão sexual do trabalho se reproduz haja vista que a 

própria mulher repete o comportamento masculino.  

A mulher permanece atuando solitariamente nas tarefas do quotidiano 

doméstico. Ao homem atribui-se tão somente os trabalhos economicamente 

produtivos ou mais valorizados no mercado de trabalho148. 

A responsabilidade como mãe e administradora do lar pode restringir a 

Liberdade da mulher para realizar ofício e concorrer no mercado de trabalho de igual 

para igual com o homem. A repercussão da maternidade para a mulher que trabalha 

também fora de casa, pela sobrecarga de tarefas domésticas e pelos cuidados 

pertinentes à prole, pode comprometer seu aperfeiçoamento profissional. E, sob 

outro aspecto, pode lhe induzir a aceitar certas funções e empregos menos 

atraentes apenas porque estes se compatibilizam com as atividades familiares. 

Como exemplo dessa adaptação, veja-se a procura por serviços no domicílio e 

trabalhos domésticos149.  

 

 

                                            
146  BOSSA, Sonia. Direito do trabalho da mulher – no contexto social brasileiro e medidas 
antidiscriminatórias. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 16. 
147 TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no Brasil , n. 145. São Paulo: 
Brasiliense, 1993, p. 95.  
148  BOSSA, Sonia. Direito do trabalho da mulher – no contexto social brasileiro e medidas 
antidiscriminatórias. p. 16 
149  BOSSA, Sonia. Direito do trabalho da mulher – no contexto social brasileiro e medidas 
antidiscriminatórias. p. 16.  
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Essa preferência por trabalhos que ocupam apenas uma parte do dia 

pode reforçar as antigas divisões sexuais do trabalho, e estimular a manutenção das 

diferenças salariais entre homens e mulheres. Por outro lado, alguns empregadores 

podem se valer da exploração da mão-de-obra feminina, e fazer uso de antigos e 

conhecidos argumentos baseados na “natureza dos sexos”150.  

O elenco de novos Direitos parece ficar acessível se houver Igualdade 

de condições com o homem. Na medida em que não se verifica socialização do 

trabalho doméstico, há um divórcio entre a teoria e a prática. Alguns homens e 

algumas mulheres não partilham eqüitativamente as atividades de casa e o cuidado 

com os filhos. Outros maridos e filhos passam a auxiliar nas tarefas domésticas, mas 

isso parece ocorrer em níveis pouco satisfatórios151.  

Oliveira Pinto, aponta que, “o trabalho que seria a ”libertação” das 

mulheres, na verdade, apenas as oprimiu mais, porque agora, além das exigências 

domésticas, ainda têm que contribuir com o sustento da casa, ingressando no 

mercado de trabalho ”152. 

De tudo quanto se vê, o trabalho feminino não está sujeito unicamente à 

demanda de mercado, mas também depende “da sua capacidade de trabalho dentro 

e fora do lar”153. 

Não obstante a legislação protetora da maternidade, a mulher mãe pode 

ficar impedida de trabalhar fora de casa por não ter quem cuide dos filhos menores. 

Pode perder seu emprego por se ausentar ao levar seus pequenos ao posto de 

saúde para o atendimento médico. Parece haver creches e jardins de infância em 

número insuficiente nas escolas públicas: são problemas aparentemente sem 

solução154.  

                                            
150 PINSKY, Carla Bassanezi e PEDRO, Joana Maria. Igualdade e especificidade. In PINSKY, Jaime 
e PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.) História da cidadania . São Paulo: Contexto, 2003, p. 304.   
151  PINTO, Mariana Oliveira. Mulheres: uma vida de luta e conquistas. In HESKETH, Maria Avelina 
Imbiriba. Org. Cidadania da mulher, uma questão de Justiça . Brasília: OAB Editora, 2003, p. 150. 
152 PINTO, Mariana Oliveira. Mulheres:  uma vida de luta e conquistas. p. 150.  
153  BOSSA, Sonia. Direito do trabalho da mulher – no contexto social brasileiro e medidas 
antidiscriminatórias. p. 16.  
154  BOSSA, Sonia. Direito do trabalho da mulher – no contexto social brasileiro e medidas 
antidiscriminatórias. p. 16. 
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Em época de matrículas formam-se longas filas nas vizinhanças das 

escolas públicas urbanas, onde pais e responsáveis permanecem dias e noites para 

garantir uma vaga para seus filhos. Este panorama tem sido divulgado pela 

imprensa que tem denunciado inclusive o comércio para venda de espaços nas filas.  

Por outro lado, tudo indica que na rede particular, o valor das 

mensalidades, está acima do poder aquisitivo existente, o que inviabiliza a utilização 

dessa oferta. 

Além de todas essas mazelas, há ainda a sobrecarga ante tantas e 

diferentes responsabilidades domésticas que podem atuar como impeditivos para 

uma adequada preparação profissional no mercado de trabalho.  Essa realidade 

pode torná-las sem a qualificação apropriada ou menos competitiva que os 

trabalhadores homens. Nessa configuração social a possibilidade de emprego fica 

mais remota. Ou, na condição de empregada, tem mais dificuldade de ascender a 

uma melhor posição155. 

A lei mais importante do País, a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, alterou a condição jurídica da mulher e retratou a idéia da 

democratização da família, “[...] porém não se refletiu ainda suficientemente 

sobre os efeitos gerais e específicos do Princípio da Igualdade ” 156. (grifei) 

Os efeitos do Princípio157 da Igualdade de Direitos devem traduzir-se na 

adoção de instrumentos que viabilizem a Igualdade concretamente. A sua 

implementação não se obtém simplesmente revogando os atos normativos 

ultrapassados.  

 

                                            
155 KREMPELL, Letícia Massula. O acesso das mulheres à Justiça. In Cadernos Themis, gênero e 
Direito . Porto Alegre: Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, setembro de 2001, n. 2, ano 
II, p. 88. 
156GOMES, Renata Raupp et al. Os “novos” Direitos na perspectiva feminina:  constitucionalização 
dos Direitos das mulheres. p. 65. 
157 O termo não é unívoco. Sob o ângulo da Ciência Jurídica tem alguns significados que guardam 
relação com o sentido que queremos dar no contexto deste trabalho: núcleo básico, fonte geradora, 
causa ou origem, meta, propósito, guia. A esse respeito, há estudo detalhado em CALCINI, Fábio 
Pallaretti. O Princípio da razoabilidade . p. 131-132.  
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Também não basta compatibilizar a legislação infraconstitucional com a norma 

fundante158. É preciso engendrar situações que atuem no social, no político e no 

econômico a fim de que conjugados oportunizem a eficácia da lei. Eficácia que 

parece que se pode ter chance maior de se obter através de programas específicos. 

Estes, possivelmente são capazes de dar cumprimento ao mandamento 

constitucional159. 

Não se operam mudanças na realidade social unicamente pela 

imposição legal, fruto da atividade legislativa do Estado.  

Demais disso, a questão, ganha peculiar importância pelas ligações 

existentes entre Direito e gênero. É corrente o pensamento de que existe uma 

especial contribuição do Direito à forma de como se organizam as relações entre os 

sexos160.  

Lendo-se as normas jurídicas como uma linguagem calcada em 

substratos axiológicos e definições de prerrogativas e deveres, vê-se que elas 

informam a arquitetura das relações sociais estabelecendo regulamentos e 

confirmando papéis. O Direito, sob um outro ângulo faz uma opção política por 

certos valores aos quais confere uma marca de consentimento. Por outro lado, dá 

legitimidade ideológica, ”pelo recurso à referência legal racional, as existentes 

distribuições de privilégios e encargos”. De resto, o Direito cauciona, nas vestes da 

lei, as prerrogativas e as obrigações de uns e outros de acordo com as posições 

hierárquicas sociais e “os ditames como estratégias de dominação”161. 

A atividade de investigação voltada para o exame da situação social da 

mulher nas várias esferas de suas relações jurídicas tem feito relevantes 

contribuições. Parece freqüente o entendimento de que a força coercitiva da nova lei 

civil não foi suficiente para colocar termo “à discriminação entre os sexos, à 

                                            
158 Aqui como subordinante. 
159GOMES, Renata Raupp et al. Os “novos” Direitos na perspectiva feminina:  constitucionalização 
dos Direitos das mulheres. p. 65. 
160  MONTEIRO, Geraldo Tadeu Moreira. Construção jurídica das relações de gênero . Rio de 
Janeiro - São Paulo: Renovar, 2003, p. 29. 
161 MONTEIRO, Geraldo Tadeu Moreira. Construção jurídica das relações de gênero. p. 29-30.  
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opressão da mulher na família ou qualquer violação de seus Direitos”.162 Sobretudo 

numa nação que possui um território de dimensões continentais e de regiões com 

tantos contrastes culturais163. 

Por outro lado, veja-se, por exemplo, o assédio sexual: é uma das 

inúmeras mazelas que a mulher trabalhadora pode encontrar em seu quotidiano. A 

gênese do assédio parece estar vinculada à cultura machista que, não obstante toda 

legislação existente banindo-a, permanece recalcitrante164.  

No corpo político da República Federativa do Brasil, a partir de 1988, as 

mulheres passaram formalmente a tomar parte como “cidadãs ativas”, de um modo 

ou de outro (mesmo que segmentadas por sua posição de classe, partidarismos 

etc.). 

A reserva de cotas para os dois sexos 165 no index de candidatos dos 

partidos políticos que determina percentual mínimo de candidaturas, significa um 

avanço destinado, sobretudo para a mulher.  O mesmo se pode pensar em relação à 

possível previsão de uma política de cotas para a composição do Supremo Tribunal 

Federal166.  

Aquelas reservas são progressos aplicáveis mediante condições efetivas 

de exercício desses Direitos políticos: ir além da disposição legal que prevê o Direito 

de exercer uma função parlamentar; possuir meios intelectuais e econômicos para 

poder compor as esferas da nação politicamente organizada; participar em 

Igualdade de condições dos pleitos na condição de cidadã ativa.  

 

                                            
162GOMES, Renata Raupp et al. Os “novos” Direitos na perspectiva feminina:  constitucionalização 
dos Direitos das mulheres. p. 65. 
163GOMES, Renata Raupp et al. Os “novos” Direitos na perspectiva feminina:  constitucionalização 
dos Direitos das mulheres. p. 65. 
164 CALIL, Léa Elisa Silingowschi. História do Direito do trabalho da mulher . p. 65. 
165 Lei nº 9.504, de 30-09-1997 (especialmente art. 10, § 3º) que cria normas para as eleições, 
publicada em 1º-10-1997. 
166 Proposição objeto de Projeto de Emenda a Constituição - PEC. KREMPELL, Letícia Massula. O 
acesso das mulheres à Justiça. In Cadernos Themis, gênero e Direito . Porto Alegre: Themis 
Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, setembro de 2001, n. 2, ano II, p. 93. 
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Relevante é o exercício de todos os atos da vida civil, quer na atividade 

profissional, seja nas ocupações economicamente ativas no mercado de trabalho, 

podendo fazê-lo com dignidade 167. Este atributo que pode tornar o ser humano 

diferente de outros seres e que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 

tanto por parte da comunidade a que pertence como por parte da nação 

politicamente organizada. 

O   exercício    de     uma    atividade    laborativa     fora   de      casa, 

que em tese traz a consagração da Liberdade 168 , parece ter significado maior 

opressão     para     a mulher. Implantou-se    um    sistema    que   pode ser 

perverso: além das tarefas domésticas e do cuidado com os filhos, ela se vê 

obrigada a trabalhar fora de casa porque é parte indispensável para o sustento da 

família169. 

A mulher    tem     denunciado      o elevado custo que ela paga por 

concorrer     no      espaço      de     trabalho    com o homem : devem provas duas 

vezes mais do que   são     capazes,      além de      continuar a desempenhar    as 

funções de mãe e rainha  do lar,   exigida  tanto pelos maridos,quanto  pelos  filhos e  

familiares”170.  

Em decorrência das especificidades de seu sexo, a mulher é beneficiada 

pela discriminação positiva171. Entretanto, a fruição dos Direitos de que é detentora 

                                            
167 Aqui no sentido de que “[...] a dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e distintiva de 
cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de Direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos”. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana 
e Direitos fundamentais  – na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2002, p. 62. 
168Ter acesso aos meios capazes de satisfazer as necessidades fundamentais como ser humano. 
169 PINTO, Mariana Oliveira. Mulheres:  uma vida de luta e conquistas. p. 150.  
170 PINTO, Mariana Oliveira. Mulheres: uma vida de luta e conquistas. p. 150.  
171 Designa normas discriminatórias postas pelo Poder Público para atender as especificidades do 
destinatário. 
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pode ser obstacularizada, pela ausência de mecanismos que a tornem eficaz e 

efetiva. O Direito pelo Direito não garante a cidadania172. 

A Igualdade Jurídica, além de demandar atos legislativos específicos 

para as diferenças de gênero, envolve outros procedimentos que não são 

meramente formais173. 

Na lição de Oliveira Júnior, “a lei é um instrumento válido, porém 

insuficiente para a determinação dos Direitos e da cidadania. A filosofia da 

linguagem é capaz de explicar muito bem este aspecto, ao mostrar a fragilidade 

semântica da linguagem jurídica bem como a implicação pragmática e circunstancial 

das leis”174. 

Se o problema não é de natureza formal, pode ser de natureza prática. 

Assim, resta observar de que maneira os “novos” Direitos, sob a ótica das relações 

de gênero, poderão ser implementados. Procedimentos pelos quais as relações de 

gênero possam se traduzir numa relação paritária175.    

A Igualdade prevista no Código Civil de 2002 176  pode refletir 

contradições entre o discurso jurídico-político e a prática social177.  

E se nos debruçarmos sobre o tema, numa perspectiva também política, 

talvez possamos nos aproximar de outras causas desse divórcio, porque tudo indica 

                                            
172Direitos que decorrem da relação de participação que se estabelece entre o Estado e todos os 
integrantes da Sociedade Civil, da qual aquele é instrumento, seja numa perspectiva individual, seja 
coletiva. BRANDÃO, Paulo de T. Ações constitucionais: novos Direitos e acesso à Justiça. 
Florianópolis: Habitus, 2001, p. 09. 
173 Somente previstos em lei sem a criação de mecanismos capazes de implementá-la. 
174 OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades de. Teoria jurídica e novos Direitos . p. 91-92. 
175 Constituído por elementos que são pares com o objetivo de se estabelecer Igualdade.  
176 “[...] o novo código não nasce pronto; [...] uma lei se faz código no cotidiano concreto da força 
construtiva dos fatos, à luz de uma interpretação conforme os Princípios, Ética e valores 
constitucionais. [...] o grande desafio é superar um velho problema: a clivagem abissal entre a 
proclamação discursiva das boas intenções e efetivação da experiência. [...] queira a hermenêutica 
construtiva [...] contribuir para que o Brasil não chegue ao final do século XXI com os pés atolados na 
baixa Idade Média. Um desafio que não espera, convoca”. FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do 
Direito civil . Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 332-333.  
177 Sobre o descompasso entre teoria e prática, parece oportuna a citação de Orwell: “Todos os 
animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros”. ORWELL, George. A 
revolução dos bichos . São Paulo: Editora Globo, 2000, p. 93. 
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que não basta o laissez-faire, laissez passez parce que le monde ne va pas pour lui 

même178. 

Igualdade e Liberdade formais 179 , sem programas governamentais 

articulados socialmente podem retirar o vigor e a finalidade da norma.  

Assim, o próximo tópico é dedicado ao exame das políticas 

governamentais, à observação de normas diretivas 180  para aplicação das leis 

internas que buscam adequar-se, inclusive, às recomendações da comunidade 

jurídica internacional.  

 

1.4. Visão Política sobre o Direito da Mulher 

O exame da situação jurídica da mulher coloca em  questão um conjunto 

de problemas, quer para aquele que legisla quer para aqueles que vigiam o 

cumprimento da lei. Uma vez que, como observa Miguel Reale, “não se pode deixar 

de situar no ápice do poder-dever do Estado a obrigação de preservar, acima de 

tudo, o valor da pessoa humana, [...] o valor-fonte de todos os valores ”181. 

A isonomia pressupõe um agir do Estado, sob pena de a Igualdade 

Jurídica182, o Direito à Liberdade e os Direitos sociais183 , permanecerem letra morta. 

A autoridade estatal tem o poder-dever de estabelecer policies 184  que visem 

implementar as previsões normativas de gênero. Ao revés, os textos legais que 
                                            
178 Porque não adianta simplesmente permitir as ações de fazer ou de circular livremente, porque não 
é assim que o mundo funciona, pois ele não anda por si mesmo.  
179 Igualdade formal como a Igualdade adstrita à forma prevista em lei.  
180 No sentido de políticas públicas. 
181  REALE, Miguel. A revolução da mulher. Professor Miguel Reale . São Paulo, mar. 2005.  
Disponível em <http://www.miguelreale.com.br/artigos/revmul.htm>. Acesso em 16. out. 2005. 
182 “Dá a idéia de igual atribuição dos Direitos à vida, à Liberdade e à propriedade para que alguém 
possa alcançar posição segundo a sua capacidade; o que não basta para aqueles que são de uma 
forma ou outra, desfavorecidos, quer em razão de sexo, idade, cor, Estado civil, convicção política ou 
religiosa, classe econômica ou social”. DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico.  São Paulo: Saraiva, 
1998, p. 756-757.  
183 Exemplos: arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Sobre esses ver em BRANDÃO, Paulo de T. Ações constitucionais: novos Direitos e acesso à 
Justiça.  p. 124. 
184 Políticas públicas em classificação de Dworkin. DWORKIN, Ronald. Los derechos em serio.  
Tradução espanhola de Marta Guastavino. Barcelona: Ariel, 1989, p. 156. 
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reconhecem a mulher como um sujeito de Direitos 185 portador de especificidades, 

podem não passar de retórica legislativa. 

A situação da mulher como indivíduo com Direito à diferença 186 , 

contextualizada socialmente, reclama do Poder Público normas diretivas. 

Nesta perspectiva, verificam-se métodos e estratégias adotadas pelo 

Estado para a executabilidade da legislação que consagra as especificidades de 

gênero187.  

Da mesma forma, tem especial interesse para o âmbito desse trabalho o 

papel exercido pela Sociedade Civil 188  na instrumentalização dos Direitos 

conquistados.  

Inicialmente destaca-se que foi criada uma Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres189. Esta integra a estrutura da Presidência da República. 

Este status na organização política do País foi ato do Chefe do Poder Executivo190. 

A este órgão que ocupa o primeiro escalão do Estado Administração 

cabe prestar assessoria ao Presidente da República no que tange à formulação, 

coordenação e articulação de políticas para a mulher.  

Tem competência legal para elaborar e implementar campanhas 

educativas e antidiscriminatórias em todo o território nacional191. 

                                            
185 Portador de Direitos e deveres em uma relação jurídica. 
186 Com Direito à diversidade. 
187 Das peculiaridades. 
188 Adota-se o conceito em Bobbio: “[...] o terreno dos conflitos econômicos, ideológicos, sociais e 
religiosos que o Estado tem a seu cargo resolver, intervindo como mediador ou suprimindo-os; [...] 
base a partir da qual partem as solicitações às quais o sistema político está chamado a responder; 
como o campo das várias formas de mobilização, de associação e de organização das forças sociais 
que impelem à conquista do poder político”. BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de política . p. 1210. 
189  Substituiu a antiga Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher: Art. 31, IV da Lei n º 10.683, de 
28-05-2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá 
outras providências. Publicada no Diário Oficial da União em 29-05-2003. 
190 Art. 1º, § 3º, inciso III da Lei nº 10.683, de 28-05-2003.Dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios, e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da União em 29-
05-2003. 
191Art. 22, da Lei nº 10.683, de 28-05-2003.Dispõe sobre a organização da Presidência da República 
e dos Ministérios, e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da União em 29-05-2003. 
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 O cargo ocupado pelo titular da dessa Secretaria tem natureza especial 

expressamente. Possui prerrogativas, garantias, vantagens e Direitos equivalentes 

aos de Ministro de Estado 192 . E, preside o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher193. 

 Ao órgão compete organizar o planejamento de gênero na ação do 

Governo de sorte a promover a Igualdade. Neste sentido, deve por em prática, 

programas de ação conjunta com organismos nacionais e internacionais, públicos e 

privados. Todos vocacionados à implementação de políticas para a mulher.  

 Sua função é contribuir para dar impulso ao acompanhamento da 

implementação da legislação de ação afirmativa. Bem assim, deve atuar na definição 

de ações públicas voltadas para o cumprimento dos acordos e convenções 

internacionais subscritos pelo Brasil. Todos de tema relativo à Igualdade entre 

mulher e homem e ao combate à discriminação. Em sua composição figuram o 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o Gabinete e (até) três Subsecretarias194.  

É a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres que forma grupo 

de trabalho integrado por representantes do próprio órgão e da sociedade, e 

elaborou proposta de regulamentação do Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher195.  

O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM já 

regulamentado196 é órgão colegiado com as atribuições de participar na proposição 

                                            
192Art. 38, caput, e § 3 da Lei nº 10.683, de 28-05-2003.Dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios, e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da União em 29-
05-2003. 
193 Art. 54, da Lei nº 10.683, de 28-05-2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da 
República e dos Ministérios, e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da União em 29-05-
2003. E Art. 3º, inciso I do Decreto nº 4.773, de 04-07-2003. 
194 Art. 22, in fine, da Lei nº 10.683, de 28-05-2003, que dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios, e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da União em 29-
05-2003. 
195 Art. 54, da Lei nº 10.683, de 28-05-2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da 
República e dos Ministérios, e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da União em 29-05-
2003. 
196 Art. 54, Parágrafo único, da Lei nº 10.683, de 28-05-2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da 
União em 29-05-2003.E o Decreto nº 4.773, de 07-07-2003, que dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, 
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de diretrizes para a elaboração e consecução de metas e prioridades para garantir 

as condições de Igualdade às mulheres. Tem, inclusive atuação na proposta 

orçamentária da União197.  

Compete ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM elaborar 

técnicas de supervisão, avaliação e fiscalização, bem como fazer parte no processo 

deliberativo de estratégias das políticas de Igualdade para as mulheres, realizadas 

em âmbito nacional198. 

Cabe ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher -CNDM dar 

sustentação à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres na integração com 

outros órgãos da administração pública federal e com os governos dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal199. 

  Este Conselho deve promover oficinas, seminários, debates e 

pesquisas acerca da realidade da mulher, visando contribuir para a formulação de 

propostas de políticas públicas que se destinam a eliminar todas as formas de 

comportamentos preconceituosos e discriminatórios contra as mulheres200.  

O Conselho tem a incumbência de participar da organização das 

conferências nacionais de políticas públicas para a mulher e sugerir o 

desenvolvimento de programas e projetos de capacitação em gênero no âmbito da 

administração pública201. 

                                                                                                                                        
e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União em 08-07-2003. Note-se que o Decreto 
se remete à Lei nº 7.353, de 29 de agosto de 1985. 
197 Art. 2º, inciso I, do Decreto nº 4.773, de 07-07-2003, que dispõe sobre a composição, estruturação, 
competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, e dá outras 
providências. Publicado no Diário Oficial da União em 08-07-2003. 
198  Art. 2º, inciso II, do Decreto nº 4.773, de 07-07-2003, que dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, 
e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União em 08-07-2003. 
199   Art. 2º, inciso III, do Decreto nº 4.773, de 07-07-2003, que dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, 
e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União em 08-07-2003. 
200  Art. 2º, inciso IV, do Decreto nº 4.773, de 07-07-2003, que dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, 
e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União em 08-07-2003. 
201 Art. 2º, inciso V e VI, do Decreto nº 4.773, de 07-07-2003, que dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, 
e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União em 08-07-2003. 
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É da responsabilidade do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - 

CNDM fazer a articulação com órgãos e entidades públicos e privados que não 

possuam representação na sua composição e estrutura, buscando estimular e 

aperfeiçoar o relacionamento e o seu intercâmbio regular com toda a sociedade para 

a promoção dos Direitos da Mulher202. 

Ao Conselho Nacional de Direitos da Mulher – CNDM pressupõe-se que 

faça a articulação com os movimentos de mulheres, com os conselhos em nível 

estadual e municipal dos Direitos da Mulher e outros conselhos setoriais. Tal 

integração visa tornar ampliada a cooperação mútua. Nessa parceria prevê-se a 

fixação de ferramentas comuns de “implementação de ações para a Igualdade e 

eqüidade de gênero e fortalecimento do processo de controle social”203. 

Na composição do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM, 

presidida pelo (a) titular da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, tomam 

parte Ministros de Estado de algumas Pastas: Planejamento, Orçamento e Gestão, 

Saúde, Educação, Trabalho e Emprego, Justiça, Desenvolvimento Agrário, Cultura, 

Assistência Social e da Segurança Alimentar e Combate à Fome. Também 

compõem o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM, duas Secretarias 

Especiais da Presidência da República: a de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial e a dos Direitos Humanos204. 

A Sociedade Civil205 tem legalmente garantida a sua representatividade 

no Conselho. A indicação dos nomes é feita por entidades de mulheres, de caráter 

                                            
202 Art. 2º, inciso VII, do Decreto nº 4.773, de 07-07-2003, que dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, 
e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União em 08-07-2003.  
203  Art. 2º, inciso VIII, do Decreto nº 4.773, de 07-07-2003, que dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, 
e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União em 08-07-2003. 
204 Art. 3º, incisos I a XIV, do Decreto nº 4.773, de 07-07-2003, que dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, 
e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União em 08-07-2003. 
205 Aqui no sentido de membros não integrantes do Governo. 
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nacional ou regional, sendo que a designação será feita pelo Presidente da 

República206. 

A convite da Presidente do Conselho terão a possibilidade de ser 

convidados a participar das reuniões do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - 

CNDM, sem Direito a voto, pessoas notáveis e ainda outras que representem órgãos 

e instituições públicos e privados, dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

Eventualmente, técnicos serão convidados toda vez que da pauta da reunião constar 

temas de seu campo de atuação207. 

 O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM deve prestar 

assessoramento à Secretaria Especial em temas pertinentes ao Sistema Jurídico 

nacional e internacional e relações de gênero, bem assim, promover estudos sobre a 

política dos Direitos da Mulher já contemplada na legislação ou que venha a ser 

submetida ao Congresso Nacional208. 

Há previsão legal para que o Conselho estabeleça e coordene sistema 

de ouvidoria especial para o atendimento à demanda com denúncias relativas à 

discriminação da mulher209.  

A Subsecretaria de Planejamento de Políticas para as Mulheres possui a 

incumbência dentre outras atribuições, de preparar e de encaminhar projetos de lei. 

Estes, de sorte a assegurar os Direitos da Mulher, revogando, inclusive, dispositivos 

de teor discriminatório que venham em prejuízo da mulher.  

É da sua alçada igualmente, planejar, coordenar e supervisionar o 

desenrolar de programas e projetos de estímulo à participação social e política da 

                                            
206 Art. 3º, XIII, XIV, § 2º, do Decreto nº 4.773, de 07-07-2003, que dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, 
e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União em 08-07-2003. 
207 Art. 3º, § 2º, do Decreto nº 4.773, de 07-07-2003, que dispõe sobre a composição, estruturação, 
competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, e dá outras 
providências. Publicado no Diário Oficial da União em 08-07-2003. 
208 Art. 3º, VII, da Portaria nº 80, de 26-06-2003, que dispõe sobre o Regimento Interno da Secretaria 
Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República.Publicada no Diário Oficial da União 
em 27-06-2003. 
209Art. 3º, IX, da Portaria nº 80, de 26-06-2003, que dispõe sobre o Regimento Interno da Secretaria 
Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República.Publicada no Diário Oficial da União 
em 27-06-2003. 
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mulher. Também integra o rol de suas tarefas, fazer e dar apoio a estudos e 

pesquisas sobre assuntos inerentes de gênero, organizando indicadores e outros 

dados necessários para subsidiar as definições de políticas na sua área de atuação. 

Funciona, por sua vez, como órgão que acompanha e avalia a execução dos 

programas e ações desenvolvidos pela Secretaria Especial210. 

Para auxiliar a estratégia de implementação dos Direitos da Mulher, 

existe uma Subsecretaria de Monitoramento de Programas e Ações Temáticas. Este 

setor tem a incumbência de fazer a coordenação de grupos destinados ao estudo e 

à formação de proposições sobre planos de ação voltados para observar acordos e 

convenções assinados pelo Brasil. Nesse mesmo sentido, a subsecretaria deve 

programar, realizar e coordenar encontros regionais de estudos e debates temáticos 

sobre a posição da mulher brasileira211. 

Ressalte-se que foi criada uma Subsecretaria de Articulação Institucional 

que deve propiciar e facilitar a aproximação do Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher - CNDM com movimentos sociais de mulheres e outros segmentos da 

Sociedade Civil. Constitui seu mister, ainda, fazer acompanhamento do cumprimento 

da legislação que assegura os Direitos da Mulher. Sua atuação abrange um trabalho 

de articulação com as bancadas femininas no Congresso Nacional. Atua para 

acompanhar a trajetória de proposições ligadas aos Direitos da Mulher212. 

Com relação aos Direitos sexuais reprodutivos da mulher nota-se que 

existe legislação punitiva em relação ao aborto213, mas com autorização para a 

prática abortiva em casos de gestação que oferece risco de vida para a mãe ou em 

caso de gravidez resultante de violência sexual. Há Portaria do Ministério da Saúde 

                                            
210  Art. 5º, I a V, da Portaria nº 80, de 26-06-2003, que dispõe sobre o Regimento Interno da 
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República.Publicada no Diário 
Oficial da União em 27-06-2003. 
211  Art. 6º, I a IV, da Portaria nº 80, de 26-06-2003, que dispõe sobre o Regimento Interno da 
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República.Publicada no Diário 
Oficial da União em 27-06-2003. 
212  Art. 7º, I a IV, da Portaria nº 80, de 26-06-2003, que dispõe sobre o Regimento Interno da 
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República.Publicada no Diário 
Oficial da União em 27-06-2003. 
213“Art. 124: Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lho provoque: Pena - detenção, de 
1 (um) a 3(três) anos”. Decreto-Lei nº. 2.848, de 07-12-1940 que institui o Código Penal, publicado no 
diário Oficial da União em 31-12-1940. 
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que estabelece procedimentos de interrupção da gravidez no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS214. 

  Além do elenco das medidas retrocitadas, merece menção o texto 

legislativo215 que autorizou o Poder Executivo a disponibilizar para todo o território 

nacional, um número de telefone para atender denúncias de violência contra a 

mulher. O serviço de atendimento dessa linha, de acesso gratuito aos usuários, é 

operacionalizado pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher em todo 

o País. Nos locais onde não exista a mencionada Delegacia, o serviço será realizado 

pelas Delegacias da Polícia Civil216. 

Não se podem olvidar outros instrumentos jurídicos: os que criaram o 

Programa Municipal e Estadual, respectivamente, de Apoio à Mulher em situação de 

risco. São leis que prevêem, sob a responsabilidade do Estado, a instalação de 

Centros de Apoio (Casas Abrigo). Estes oferecerão albergue temporário, 

alimentação, assistência social, jurídica, psicológica e médica às mulheres e aos 

seus filhos (menores de 14 anos), em situação de violência217. 

 Promulgada a lei que define o ano de 2004 como o “Ano da Mulher ”218, 

o Estado busca intensificar a divulgação de atividades, com envolvimento da 

Sociedade Civil, para estabelecer condições de Igualdade e Justiça na inserção da 

mulher na sociedade. 

                                            
214 Ato Portaria nº 1.508/GM de 1º de setembro de 2005- Dispõe sobre Procedimento e Autorização 
da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Disponível em: <http://dtr2001.saude.gov.br/portarias/2005>. Acesso em: 25 out. 2005.  
215Lei n º 10.714, de 13-08-2003.Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, em âmbito nacional, 
número telefônico destinado a atender denúncias de violência contra a mulher.Publicada no Diário 
Oficial da União em 14-08-2003.  
216 Arts. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.714, de 13-08-2003.Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, 
em âmbito nacional, número telefônico destinado a atender denúncias de violência contra a 
mulher.Publicada no Diário Oficial da União em 14-08-2003.   
217 Lei nº 4.380, de 26-07-2001, do Município de Joinville (SC).Institui o Programa Municipal de apoio 
à Mulher em Situação de Violência; e, Lei nº 12.630, de 04-07-2003, do Estado de Santa Catarina. 
Institui o Programa Estadual de Apoio à Mulher em Situação de Risco.Publicada no Diário Oficial do 
Estado em 07-07-2003. 
218 Arts. 1º e 2º da Lei nº 10.745, de 09-10-2003. Institui o ano de 2004 como o “Ano da 
Mulher”.Publicada no diário Oficial da União em 10-10-2004.  
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Por outro lado, a atuação da Sociedade Civil também tem chamado a 

atenção para a reconceptualização das relações de gênero de sorte a contemplar ao 

mesmo tempo a paridade219 e o Direito à diferença.   

Empreendimentos que visam dar efetividade220 à Igualdade Jurídica e 

modificar as práticas sociais têm sido realizados no nosso País pela Sociedade Civil.        

Movimentos de Organizações Não Governamentais que visam dar 

efetividade à nova condição jurídica da mulher têm sido realizados no País através 

de campanhas para modificar as práticas sociais.  

Nessa mobilização merece destaque o Projeto Promotoras Legais 

Populares, com início em maio de 1992, na cidade de Porto Alegre (RS) e que se 

desenvolve pela Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero – Themis221. 

Em São Paulo, num trabalho conjunto do Instituto Brasileiro de 

Advocacia Pública, da União de Mulheres de São Paulo e do SOS Mulher nas 

cidades de Taubaté (SP) e São José dos Campos (SP) há registros de experiências 

profícuas. Essas Organizações oferecem assessoramento jurídico a problemas 

imediatos: atendimento à mulher vítima de violência. Também promovem cursos que 

divulgam os Direitos previstos no Direito positivo e os mecanismos jurídicos para sua 

executabilidade. As aulas buscam patrocinar informações sobre a burocracia da 

Organização Judiciária222. 

Nestas “oficinas do saber” são feitos esclarecimentos sobre os 

estereótipos223 que envolvem “vítima e réu” e que referem padrões marcados por um 

                                            
219 Elementos pares constituídos para a Igualdade. 
220  A efetividade jurídica configura-se, quando as regras de Direito são acatadas nas relações 
intersubjetivas e aplicadas pelos funcionários estatais. NADER, Paulo. Introdução ao estudo do 
Direito . p. 313-314.  
221 A Themis é uma ONG que busca promover e defender Direitos das mulheres.Tem entre seus 
objetivos tornar mais amplo o campo de conhecimentos sobre as questões de gênero – sobretudo no 
que tange à repercussão das políticas de administração da Justiça, os julgados nos Tribunais, da lei e 
da doutrina jurídica sobre a vida das mulheres. Sobre isto ver em BUGLIONE, Samantha. 
Reprodução e sexualidade – uma questão de Justiça. In BUGLIONE, Samantha (Org.) et al. 
Reprodução e sexualidade – uma questão de Justiça . Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2002, p. 124.  
222 KREMPELL, Letícia Massula. O acesso das mulheres à Justiça . p. 89-90. 
223 Imagens mentais que seguem um padrão coletivo a respeito de uma dada situação. 
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patriarcalismo 224  a luz do qual se pode considerar banais (e possibilitar que a 

migração da condição de vítima para a condição de ré) 225 alguns crimes contra a 

mulher226.  

No Brasil, esta iniciativa tem lugar após um seminário patrocinado pelo 

Comitê Latino Americano e do Caribe na Defesa dos Direitos da Mulher - CLADEM. 

Parece que é nessa ocasião que se ouve falar pela primeira vez das aulas de 

“capacitação legal” das mulheres227.  

Há indícios de que estes cursos, que também atuam na formação de 

professores, já se desenvolvem há pelo menos uma década em alguns países da 

América Latina, como Peru, Argentina e Chile228.  

O conteúdo programático do curso de promotoras legais faz uma 

incursão em várias províncias do Direito vigente: penal, previdenciário, trabalhista, 

família, Direito internacional. Na sua grade curricular incluem-se unidades que tratam 

de noções sobre Direitos fundamentais e garantias constitucionais. A finalidade é 

habilitar mulheres que preferencialmente tenham liderança nas suas comunidades e 

que, pela informação se engajem socialmente movimentando outras mulheres para 

exercitarem seus Direitos. Mas o projeto pedagógico que norteia o curso é ainda 

mais ambicioso: pretende que as promotoras legais reúnam condições de intervir 

nos órgãos policiais e judiciários viabilizando soluções229.  

                                            
224 Aqui no sentido de que a mulher constitui patrimônio sexual do homem. 
225 Veja-se no exemplo: “Será justo, [...], o réu Fernando Cortez, primário, trabalhador, sofrer pena 
enorme e ter a vida estragada por causa de um ato sem conseqüências, oriundo de uma falsa 
virgem? Afinal de contas, esta vítima, amorosa com outros rapazes, vai continuar a sê-lo. Com 
Cortez, assediou-o até se entregar (fls) e o que, em retribuição lhe fez Cortez, uma cortesia...” TJRJ, 
10.12.74, RT 481/483. In PIMENTEL Sílvia. SCHRITZMEYER, Ana Lúcia P. PANDJIARJIAN, 
VALÉRIA. Estupro: crime ou 'cortesia' ? Abordagem sociojurídica de gênero. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1998, p.19. 
226KREMPELL, Letícia Massula. O acesso das mulheres à Justiça . p. 90. 
227 KREMPELL, Letícia Massula. O acesso das mulheres à Justiça . p. 92. 
228 KREMPELL, Letícia Massula. O acesso das mulheres à Justiça . p. 92. 
229 Krempell afirma que “O maior desafio encontrado foi a busca de uma síntese entre a educação 
popular, o conceito de relações de gênero e o formalismo do Direito e da lei. Por esse motivo foi 
aprofundado o conteúdo e desenvolvida com habilidade uma metodologia capaz de integrar prática e 
teoria sob uma perspectiva crítica do Direito tradicional e do funcionamento burocratizado das 
instituições.” In KREMPELL, Letícia Massula. O acesso das mulheres à Justiça . p. 92. 
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A implementação dos Direitos da Mulher pode se tornar efetiva com a 

atuação concreta de um número expressivo de instituições capazes de dar 

executabilidade aos preceitos que conferem Liberdade e Igualdade. E nesse projeto, 

a mobilização deve ser conjunta: Estado e Sociedade Civil.   

Após estas considerações sobre os Direitos da Mulher, passa-se ao 

outro estudo, que se volta para as investigações teóricas em torno do Princípio da 

Liberdade a fim de que se possa refletir acerca do direito da mulher à prática do 

aborto. 
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CAPÍTULO 2 

PRINCÍPIO230 DA LIBERDADE: ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1. A Idéia de Liberdade em Platão 

 

A idéia de Liberdade, em Platão, parece se processar pela educação. A 

educação, por sua vez, volta-se para o aprendizado das habilidades técnicas, ou 

alia-se ao empreendimento intelectual nas dimensões moral e política231 . Neste 

processo rumo às habilidades que deve conduzir à Virtude, Platão exorta o valor da 

educação integral, capaz de desenvolver todas as capacidades do homem a fim de 

torná-lo humano, sobretudo para a experiência com o outro, para vida na polis 
232/233. 

 

                                            
230 Vocábulo que pode comportar mais de uma significação. Aqui se emprega o termo Princípio como 
base, fundamento de orientação. A distinção conceitual entre Princípio e Liberdade não será tratada 
por não constituir objeto da pesquisa. 
231 Na perspectiva de Platão, a educação parece ser precioso elemento que possibilita o homem a 
desenvolver-se de forma completa, aperfeiçoando todos os seus talentos e aptidões físicas e 
biológicas relacionadas à saúde do corpo. Habilidades intelectuais que correspondem aos valores 
noéticos atrelados à inteligência, relevantes para a evolução do espírito e a busca da verdade.Assim 
no ideal platônico da excelência humana pela prática da Virtude, a educação tem um locus 
destacado. É através dela que o homem tem possibilidade de mudança e que pode libertar-se de si 
mesmo. Acerca disso, parece que Platão pretende ensinar o que significa a vida do homem, sob 
influência da educação ou ante a ausência dela. É como se Platão buscasse através das idéias 
simbolizadas nas imagens da caverna, mostrar a natureza humana. Pela educação o homem pode 
purificar sua alma tendo como finalidade o Bem Supremo. TEIXEIRA, Evilázio Francisco Borges. A 
educação do homem segundo Platão . São Paulo: Paulus, 1999, p. 62. 
232 PLATÃO. A República .Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2004, § 402a-e, p.95, 
§412a-e p.107 e §434a-e p. 129. 
233 No sentido que lhe dá Fisher: “[...] uma pequena comunidade política, com um território agrícola 
definido e um centro cívico, que também englobava e organizava grupos sociais menores, como 
famílias, aldeias, realeza ou outras associações”. FISHER, Nick. Ricos e pobres. In CARTLEDGE, 
Paul (Org.).História Ilustrada da Grécia antiga .Tradução de Laura Alves e Aurélio Rebello.Rio de 
Janeiro: Ediouro, 2002, p.126. 
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Relativamente à educação ou a sua falta cabe aqui trazer uma das 

leituras que se pode fazer da experiência imaginada por Platão 234, na passagem 

conhecida como Alegoria da Caverna235. Platão imagina uma habitação abaixo da 

superfície na qual alguns homens encontram-se prisioneiros, tendo pernas e 

pescoços sob algemas desde a mais tenra idade. Uma abertura permite a entrada 

da luz que se estende a todo o comprimento da gruta. As algemas lhes impedem de 

volverem suas cabeças236. 

No interior da gruta há um fogo que queima ao longe e lhes serve de 

iluminação237. Numa parte mais elevada, por detrás deles há um rumo ascendente 

cercado por uma mureta tipo tapume 238 . Na outra extremidade, pessoas 

movimentam fantoches exibindo objetos de formas variadas: têm a aparência de 

pequenas estátuas de homens e de animais de pedra, de madeira e de outros 

materiais. A luz provocada pela fogueira ilumina aqueles objetos e projeta suas 

sombras na parede, no fundo da caverna239. Os homens que movimentam aquelas 

marionetes falam ou se mantém em silêncio. Os presos vêem tão somente as 

sombras e ouvem de longe as vozes240. 

Cada homem acorrentado enxerga apenas o que sua imaginação é 

capaz de criar: essa é a sua única realidade. Caso fossem libertados a ponto de 

poder enxergar a luz, teriam possivelmente um desconforto visual, mas ficariam 

extasiados com a capacidade de ver além das sombras241/242. 

                                            
234 PLATÃO. A República , § 514a-c, p. 210.  
235 Mito ou alegoria com o significado de símbolos de idéias através de imagens.Segundo MOTTA DA 
SILVA, Platão não teria empregado de forma expressa o termo Alegoria da Caverna e esta 
idealização platônica sugere muitas interpretações. Dentre outras, refere-se à Teoria do 
Conhecimento. MOTTA DA SILVA, Moacyr. Direito, Justiça, Virtude Moral & Razão - reflexões. p. 
39. 
236 PLATÃO. A República , § 514 a-c, p.210. 
237 PLATÃO. A República , § 514 a-c, p.210. 
238 PLATÃO. A República , § 514 a-c, p.210. 
239 PLATÃO. A República , § 514 a, p.210. 
240 PLATÃO. A República , § 515 a-e, p.210. 
241 PLATÃO. A República , § 514 a-e, p.211. 
242 Parece correto acreditar que nestas imagens desponta o papel político que parece caber à figura 
do filósofo: auxiliar o ser humano a encontrar a trajetória da verdade e da sabedoria pode ser tarefa 
árdua. Significa dizer que o auxílio parte de alguém que já tenha iniciado tal caminhada – o filósofo. O 
processo educativo parece estar associado a um projeto e a uma ação determinados, capazes de 
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Com efeito, Platão parece conceber a Liberdade pelo viés da educação. 

Através de uma trajetória marcada por etapas distintas, o pensador parece crer que 

o homem pode obter as condições necessárias para vislumbrar e exercer a 

Liberdade. A Liberdade identificada com o sentido da visão é fruto de um 

aprendizado, diferente daquele que alguns afirmam que ele é. “Dizem eles que 

arranjam a introduzir ciência numa alma em que ela não existe, como se 

introduzissem a vista em olhos cegos” 243. 

Neste passo Platão menciona a importância da prerrogativa ímpar do ser 

humano: o ato de pensar. Para o filósofo, a faculdade de pensar possui um caráter 

relevante e constante. Assevera que o ato de pensar é uma capacidade que reage 

de acordo com a orientação que lhe dão. Pode ser positivo ou não, vantajoso ou 

nocivo, útil ou inútil 244. 

O filósofo reafirma a importância de um correto direcionamento da razão 

desde a infância para que se possa controlar os instintos e guiar o homem para o 

Bem 245 . Neste pensamento aponta-se para os reflexos da educação na esfera 

política 246 . Na função de direção política, Platão distingue aqueles que se 

apresentam com maior capacidade, que são aqueles que se exercitam na arte da 

contemplação: os filósofos: “[...] para serdes como os chefes e os reis nos enxames 

de abelhas, depois de vos termos dado uma educação melhor e mais completa do 

que a deles, e de vos tornarmos mais capazes [...] Deve, portanto, cada um por sua 

vez descer à habitação comum dos outros e habituar-se a observar as trevas” 247.  

Platão adverte que esse processo de aprimoramento pela educação é 

longo e moroso quando afirma que “[...] Isso não seria como o jogo de atirar um 

                                                                                                                                        
transformar os homens e a sociedade.Sobre isto ver em TEIXEIRA, Evilázio Francisco Borges. A 
educação do homem segundo Platão . p. 62. 
243 PLATÃO.A República , par. 518 a-e, p.213. 
244 PLATÃO.A República , par. 518 a-e, p.214. 
245 PLATÃO.A República , par. 518 a-e, p.214 
246 PLATÃO.A República , par. 518 a-e, p.214. 
247 PLATÃO. A República , par. 519a-e, p. 215/216. 
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caco248, mas um voltar da alma de um dia que é como trevas para o verdadeiro dia, 

ou seja, a sua elevação até à realidade, que diremos ser a verdadeira filosofia” 249. 

No entanto, o filósofo não se descuida de fazer um alerta para o fato de 

que deve haver limites até mesmo na empreitada do conhecimento que leva à 

Liberdade. Platão desaprova o excesso de Liberdade ao frisar que num Estado onde 

não haja limitações os escravos e os homens livres se equiparam 250.  

A Liberdade sem restrições pode chegar a reduzir a democracia à 

escravatura, ou seja, a Liberdade em demasia não conduz a mais nada que não seja 

escravatura em excesso, quer para o indivíduo, quer para o Estado. Platão parece 

enfatizar que o extremo tende a se radicalizar: “[...] do cúmulo da Liberdade é que 

surge a mais completa e mais selvagem das escravaturas”251 . A imoderação é 

nociva em várias esferas. É assim no universo da natureza “e não menos nos 

Estados” 252. 

Na simbologia da caverna, a saída do prisioneiro, pode representar a 

idéia de que a Liberdade para o ser humano é um caminho cheio de sacrifícios, 

desconfortos e incertezas. Mas, ainda assim, o homem que vive tal experiência 

compreende que é preciso compartilhá-la, pois “[...] libertado solidariza-se com seus 

companheiros ainda acorrentados [...] e volta para libertá-los, mesmo sabendo que 

poderá ser objeto de escárnio e até mesmo morto”253. 

                                            
248 O Tradutor comenta que aqui, a palavra “caco” tem o significado de que a educação não era um 
caso rápido e fortuito como o desse jogo que consistia em atirar um caco ao chão, preto de um lado e 
branco do outro, quando os jogadores gritavam “noite ou dia” (o que corresponderia ao nosso “cara 
ou coroa”).  
249 PLATÃO. A República , §  519 a-e, p. 217. 
250  “A Liberdade em excesso, portanto, não conduz a mais nada que não seja escravatura em 
excesso, quer para o indivíduo, quer para o Estado”. PLATÃO. A República, § 563e, p. 262. 
251 PLATÃO. A República, § 563e, p. 262 
252  PLATÃO. A República,  § 563e, p. 261. 
253 Nessa passagem Platão pode estar se referindo ao episódio que redundou na morte de Sócrates. 
TEIXEIRA, Evilázio Francisco Borges. A educação do homem segundo Platão . p. 121. 
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De outro norte, aquele que fica inerte permanecendo dentro da caverna 

(ou seja, dentro de si mesmo), acorrentado pelo temor do novo, permanece escravo 

da própria ignorância 254. 

E mais, condicionado a uma visão estreita, que inviabiliza enxergar 

novos horizontes, o homem fica sem acesso ao mundo inteligível e 

conseqüentemente, não pode experimentar a Liberdade. 

 Sob outro ângulo, Platão parece insistir em que não é possível o 

aperfeiçoamento pessoal sem espontaneidade, pois “[...] quem é livre não deve 

aprender ciência alguma como uma escravatura. E que os esforços físicos, 

praticados à força, não causam mal algum ao corpo, ao passo que na alma não 

permanece nada que tenha entrado pela violência”255. 

Na teoria da Liberdade em Platão, ninguém pode ser livre sem 

obrigações. Somente que tais obrigações devem ser desejadas livremente. As 

decisões devem buscar com esmero construir uma lei geral que faça a união de 

todos: “É na prática da lei que cada indivíduo exercitará a sua Liberdade”256. E essa 

prática parece extensiva a ambos os sexos, conquanto Platão enfatiza a Igualdade 

entre homem e mulher ao comentar que o conteúdo de suas preleções se aplica a 

ambos257. 

Da pesquisa se pode extrair que na teorização platônica há uma 

percepção da Liberdade associada à dimensão política 258 . O homem é livre 

enquanto membro da polis, não existe o indivíduo isolado. É nesse sentido que o 

homem exerce a sua Liberdade: na comunidade política259.  

Tudo indica que na lição platônica é o filósofo, que no processo de 

aprimoramento do ser humano, tem um papel destacado: o de libertar o homem da 

                                            
254 PLATÃO. A República.  § 518a-e, p. 213. 
255 PLATÃO. A República.  § 536 e, p. 234. 
256 TEIXEIRA, Evilázio Francisco Borges. A educação do homem segundo Platão . p. 111/112. 
257 PLATÃO. A República.  § 540 e, p. 238. 
258 PLATÃO. A República.  § 557a-e, p. 254. 
259 PLATÃO. A República.  § 536 e, p. 237. 
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esfera das aparências guiando-o para um mundo novo, real, enfrentando destemido 

o preço da mudança e a dor do crescimento260. 

No símbolo da caverna, a saída do prisioneiro, pode representar a idéia 

de que a Liberdade para o ser humano é um caminho cheio de sacrifícios, 

desconfortos e incertezas. Mas, ainda assim, o homem que vive tal experiência 

compreende que é preciso compartilhá-la, pois “[...] libertado solidariza-se com seus 

companheiros ainda acorrentados [...] e volta para libertá-los, mesmo sabendo que 

poderá ser objeto de escárnio e até mesmo morto”261. 

 De outro norte, Platão parece sugerir que aquele que fica inerte 

permanecendo dentro da caverna, acorrentado pelo temor do novo, permanece 

escravo da própria ignorância.  

 E mais, condicionado a uma visão estreita, que inviabiliza enxergar 

novos horizontes, o homem fica sem acesso ao mundo inteligível e 

conseqüentemente, não pode experimentar a Liberdade. 

Para Platão, a Liberdade parece significar a prerrogativa do ser humano 

forjar a própria existência. Designa fazer conquistas e escolhas incessantemente, 

sendo impraticável deixar de escolher. A não-opção já é uma opção. Contudo, não é 

qualquer opção que é capaz de tornar livre o homem. Nesse sentido, parece caber 

que a interpretação de que em Platão ser livre não é dar vazão aos impulsos do ser. 

Ser livre significa, dentre as inúmeras possibilidades, optar pelo que é melhor para 

todos262. 

Significa dizer que na teoria da Liberdade em Platão, ninguém pode ser 

livre sem obrigações.Somente que tais obrigações devem ser desejadas livremente. 

As decisões devem buscar com esmero construir uma lei geral que faça a união de 

todos. “É na prática da lei que cada indivíduo exercitará a sua Liberdade”263.  

                                            
260 TEIXEIRA, Evilázio Francisco Borges. A educação do homem segundo Platão . p. 122. 
261 Nessa passagem Platão pode estar se referindo ao episódio que redundou na morte de Sócrates. 
Sobre isto ver em TEIXEIRA, Evilázio Francisco Borges. A educação do homem segundo Platão . p. 
121. 
262 TEIXEIRA, Evilázio Francisco Borges. A educação do homem segundo Platão . p. 121. 
263 TEIXEIRA, Evilázio Francisco Borges. A educação do homem segundo Platão . p. 111-112. 
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Parece que em Platão a comunidade está num patamar mais elevado 

que o indivíduo. O que significa dizer que se confere mais importância ao ente 

coletivo do que ao ente particular. Parece certo acreditar que Platão não vislumbrou 

o ser humano como pessoa singular, única e não repetível. O filósofo não conseguiu 

enxergar que possivelmente na entidade individual, singular e irrepetível pode estar 

a importância suprema do ser humano264. 

Nos textos de Platão há subsídios para a compreensão da construção do 

conceito de Liberdade no pensamento da sociedade humana desde tempos 

remotos. Outrossim, nas lições platônicas há elementos que podem ser úteis para o 

exame dos Direitos conferidos a determinados atores sociais.  

A partir do Princípio da Liberdade inserido nos textos normativos e com a 

ação positiva do Estado nos processos educativos a mulher pode passar a ter 

maiores oportunidades de desenvolver suas aptidões e concorrer em nível de 

Igualdade com o homem. Conseqüentemente, se pode abstrair que a educação 

pode ser determinante para o exercício da Liberdade.     

 

2.2. A teoria da Liberdade em Aristóteles 265 

A teorização da Liberdade em Aristóteles para a lógica deste estudo é 

tomada das obras Ética a Nicômaco e Política 266 . Sobretudo no conteúdo da 

                                            
264 REALE, Giovanni. História da filosofia antiga .São Paulo: Loyola, 1994, p. 256. 
265  Aristóteles nasceu em Stágiros, em 384 a.C. e morreu em Cálcis em 322. O pai, médico, 
Nicômacos, tinha amizade com o rei da Macedônia. Ingressou na Academia de Platão até o 
falecimento deste. Posteriormente, foi professor de Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia. 
Quando Alexandre passou a ser regente do império, em 340, Aristóteles regressou a Stágiros. Mais 
tarde foi para Atenas e num bosque consagrado a Apolo Licio fundou o Liceu. “Lá ele constituiu uma 
coleção de manuscritos – protótipo de todas as bibliotecas da Antigüidade – e, também de mapas, 
além de um museu com objetos para ilustrar suas aulas, especialmente de zoologia; consta que 
Alexandre teria contribuído com uma elevada soma para a coleção. Uma de suas realizações mais 
importantes foi a organização de pesquisas em grande escala, das quais o levantamento de 158 
constituições de cidades-Estados helênicas foi um exemplo. [...] Após a morte de Alexandre, em 323, 
recrudesceram em Atenas, os sentimentos antimacedônios,[...] deixou a escola entregue a Teôfrastos 
e retirou-se para Cálcis, onde morreu. [...]”. ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . Trad. de Mário da 
Gama Kury. 3. ed. Brasília: UnB. 2001, p. 7-8. 
266Aristóteles discute as Virtudes como formas de se alcançar à felicidade. Constituem vontades que 
buscam a perfeição do homem, enquanto ente dotado de razão. A Virtude compõe-se de um meio-
termo entre dois extremos, entre dois atos, um constituído pelo excesso e outro pela falta.  
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primeira obra mencionada o filósofo focaliza a doutrina da excelência intelectual e 

moral267. 

No pensamento de Aristóteles, a firmeza de ânimo no plano interno de 

cada um é responsável pelo vigor que dá movimento a ação no rumo da Justiça. A 

Virtude na dimensão moral tem por parâmetro a escolha livre de atitudes 

direcionadas para o meio termo. Dentre as modalidades da Virtude moral, a Justiça 

é a que oportuniza o grau supremo da sua expressão268.  

 A Liberdade (ao lado da prudência, da Justiça, da temperança, da 

amizade) segundo deduz-se da filosofia de Aristóteles 269 , representa uma das 

Virtudes morais ou Éticas.  

Assim parece relevante examinar o conceito de Virtude (excelência) em 

Aristóteles. A Virtude, pelo que se entende da concepção do filósofo Estagirita, é o 

comportamento que decorre da nossa vontade e que atinge o meio-termo através da 

razão, da forma como costuma determiná-lo um homem dotado de discernimento. 

Virtude parece ser para o Estagirita o termo intermediário entre duas extremidades 

ou vícios270. 

A Virtude em Aristóteles é o procedimento naturalmente reto do homem 

na sua perfeição. E como a natureza própria do ser humano está na razão, e esta se 

reparte em pensar e querer decorrem daí de imediato os dois principais segmentos 

de Virtudes – as Virtudes dianoéticas e as Virtudes Éticas271. 

As  Virtudes  dianoéticas  são  alcançadas pelo   conhecimento   teórico 

e empírico272,   obtidas  através   do   ensinamento.  Daí  porque  serem   igualmente  

                                            
267 No sentido de Virtude. 
268 MOTTA DA SILVA, Moacyr. Direito, Justiça, Virtude Moral & Razão - reflexões. p. 55. 
269  VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética . Trad. João Dell´Anna. 22 ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002, p. 215. 
270 ARISTÓTELES. Ética a nicômacos. § 1106 b. p. 42. 
271 HIRSCHBERGER, Johannes. Trad. Alexandre Correia. História da filosofia da Antigüidade . São 
Paulo: Editora Herder, 1957, p. 205. 
272 MOTTA DA SILVA, Moacyr. Direito, Justiça, Virtude Moral & Razão - reflexões. p. 47/48. 
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denominadas de - Virtudes intelectuais – ou seja, representam a perfeição pelo 

intelecto.  

Na teorização aristotélica, as Virtudes dianoéticas têm a finalidade do 

conhecer por conhecer. Significa entender que as Virtudes dianoéticas constituem a 

pura contemplação da verdade no sentido de razão especulativa ou teórica. E, que 

representam também a capacidade de poder e a prudência pelas quais aplicamos o 

saber ao ato do fazer (razão prática)273. 

As Virtudes intelectuais simbolizam a capacidade de deliberar sobre o 

que é bom e o que é correto, enquanto que as Virtudes Éticas (ou morais), são 

obtidas pelo hábito.  

As Virtudes Éticas, enquanto Virtudes do saber prático, não se destinam 

ao conhecer, como as dianoéticas. Para aquisição das Virtudes Éticas ou morais, o 

conhecimento (no sentido do saber) não é necessariamente relevante. As Virtudes 

Éticas diferem do saber corolário da ciência274. 

Aristóteles parece concluir que uma coisa é conhecer o bem, outra é 

torná-la concreta, realizando-a e tomando-a como matéria das próprias ações. A 

existência humana na visão filosófica de Aristóteles não decorre de um ciclo 

acidental e irregular. É fruto de um processo no qual se revelam importantes 

algumas maneiras de agir (não eventuais, mas sim regulares) – estas são as 

Virtudes.  

As Virtudes não são condutas que vêm com o nascimento. As Virtudes 

são adquiridas ou alcançadas mediante o exercício. Nessa habitualidade, como o 

ser humano é dotado de racionalidade e de irracionalidade, daí a necessidade de 

fixar uma diferença: as Virtudes intelectuais (dianoéticas) e as Virtudes Éticas 

(práticas). As primeiras atuam na parte racional do homem, ou seja – na razão; e; as 

                                            
273 HIRSCHBERGER, Johannes. História da filosofia da Antigüidade . p. 205. 
274  Das Virtudes dianoéticas, a de maior importância é a phrónesis (prudência), capacidade de 
deliberar sobre o que é bom ou mal, correto ou incorreto. Das Virtudes Éticas, a mais importante é a 
Justiça.Sobre isto ver em LACERDA, Bruno Amaro. O pensamento de Aristóteles e as reflexões 
jusfilosóficas atuais. Jus Navigandi , Teresina, a. 5, n. 51, out. 2001. Disponível em: 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2046>. Acesso em: 21 ago. 2004.  
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segundas agem na parte irracional, ou seja – nos seus apetites, nas suas paixões, 

canalizando-as275. 

No seu pensamento buscou estabelecer mais a fundo as complicadas 

elaborações psíquicas pressupostas pelo ato moral 276 . Isto pode transparecer 

quando Aristóteles determina o que se compreende por “ações voluntárias” e “ações 

involuntárias”. Involuntárias são as ações que são cumpridas pela força ou pelo 

desconhecimento das circunstâncias. Já as ações voluntárias, são aquelas ações 

“cuja origem está no próprio agente, quando este conhece as circunstâncias 

particulares nas quais está agindo”277.                              

No entanto, a inteligibilidade dessa doutrina da vontade parece 

esmaecer conquanto Aristóteles inclui também entre as ações voluntárias aquelas 

que decorrem de impulsos, da raiva e do desejo.  Na esteira desse pensar, 

Aristóteles denomina também voluntárias as ações das crianças. E, não menos 

voluntárias, para ele, são as condutas dos animais, haja vista que tais ações têm 

origem neles (nos animais e nas crianças) e deles dependem. Assim, “voluntárias”, 

segundo se deduz, são as ações espontâneas, que têm o seu nascedouro nos 

sujeitos que as realizam278. 

 Aristóteles avança no seu exame, exemplificando de que maneira as 

ações humanas, além de voluntárias são estabelecidas através de uma escolha 

(proáiresis), e explicita que esta parece ser “coisa essencialmente própria da Virtude, 

e mais apta que as ações para julgar os costumes”279.  

O filósofo elabora uma distinção importante: a escolha não é atributo da 

criança ou do animal irracional, pois, entende que somente o homem pode raciocinar 

e fazer reflexões. E como a “escolha” implica invariavelmente o emprego do 

                                            
275  VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética . Trad. João Dell´Anna. 22 ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002, p. 272.  
276 REALE, Giovanni. História da filosofia antiga . p. 428. 
277  ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . § 1111a, p.49/50 e comentários de REALE, Giovanni. 
História da filosofia antiga . p. 428. 
278 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . p.52/53 e comentários em REALE, Giovanni. História da 
filosofia antiga . p. 428. 
279  ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . § 1111b, p.52/53 e comentários em REALE, Giovanni. 
História da filosofia antiga . p. 428. 
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raciocínio e do ato reflexivo, Aristóteles a designa de “deliberação”. A ”escolha” 

consiste no que segue: pela deliberação o ser humano estabelece quais e quantas 

são as ações e os meios indispensáveis para se atingir determinados fins.  

Fixa-se, desta maneira, na visão aristotélica o conjunto de coisas que 

devem ser feitas para se atingir a finalidade desejada, desde as mais longínquas às 

mais próximas. É a escolha que atua nestas últimas e as rejeita quando não são 

concretizáveis, “põe-nas em ato quando as encontra realizáveis”280 . 

Aristóteles afirma que “O objeto da deliberação e o da escolha são uma 

só e a mesma coisa, com a ressalva de que o objeto da escolha já está determinado, 

uma vez que aquilo que foi decidido em decorrência da deliberação é o objeto da 

escolha. [...] o homem pára de perguntar-se como deve agir logo que traz de volta a 

origem da ação a si mesmo e à parte dominante de si mesmo, pois é esta parte 

dominante que escolhe”281.  

Parece estar aí o que efetivamente se pode denominar vontade, ao 

passo que “a escolha é apetite ou desejo deliberado e, portanto, não só desejo e 

apetite, nem só razão”.282  

O filósofo não admite de modo expresso que a “escolha” possa ter 

identidade com a “vontade” (boúlesis). Na elaboração aristotélica a vontade guarda 

relação somente com os fins, ao passo que a escolha (da mesma forma como a 

deliberação) refere-se aos meios283. 

 Assim, se efetivamente é a escolha que nos transforma em donos de 

nossos atos, ou seja, responsáveis, não é, necessariamente, o que nos torna bons. 

Apenas os fins que nos dispomos podem nos tornar bons, enquanto a escolha e, 

também a deliberação, só se refere aos meios. Escolha e deliberação assim 

compreendidas figuram como veículos, mas o que parece determinante é o fim. 

                                            
280  REALE, Giovanni. História da filosofia antiga . p. 429. 
281  ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . § 1113a, p.55/56 e comentários em REALE, Giovanni. 
História da filosofia antiga . p. 429. 
282 REALE, Giovanni. História da filosofia antiga . p. 429. 
283 REALE, Giovanni. História da filosofia antiga . p. 429. 
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Neste sentido, entende-se que a base fundamental da qual depende a nossa 

conduta moral está na volição do fim284. 

Resta verificar no que consiste essa “volição do fim”. De um lado pode 

ser a disposição infalível para o bem, para o que constitui genuinamente o bem; de 

outro, pode ser a disposição para fazer aquilo que nos aparenta ser o bem. Na 

primeira alternativa, parece claro que a escolha não-reta não será voluntária, mas 

uma maneira de ignorância ou um equívoco. Na segunda, seria preciso inferir que o 

que é desejado não é desejado por natureza, todavia o é de acordo com o que a 

cada um lhe parece; e diante do fato que a cada um parece uma coisa, a outro, 

outra, se assim fosse, o que é desejado seria ao mesmo tempo coisas que se 

opõem285. 

Prosseguindo no raciocínio aristotélico como acima, ninguém mais 

poderia ser reconhecido como “bom ou mau ou, o que é o mesmo, que todos seriam 

bons, justamente porque todos fariam o que lhes parece bem”286. 

Parece que Aristóteles crê resolver esse impasse quando sublinha que, 

o objeto de aspiração no sentido absoluto e verdadeiro é o bem real287.  

Sobre esta questão, Aristóteles disserta que para cada ser humano o 

foco de desejos é o bem que se mostra aparente. Neste sentido, o filósofo afirma 

que o homem bom deseja o que é genuinamente objeto de aspiração. Ao revés, 

qualquer coisa fortuita pode ser um objeto de aspiração para o homem mau288. 

Para demonstrar sua afirmação o filósofo faz analogia com o corpo 

humano e o tratamento que lhe pode ser dispensado: um homem saudável  encontra 

 

 

                                            
284 REALE, Giovanni. História da filosofia antiga . p. 429. 
285 REALE, Giovanni. História da filosofia antiga . p. 430. 
286 REALE, Giovanni. História da filosofia antiga . p. 430. 
287 REALE, Giovanni. História da filosofia antiga . p. 430.  
288 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . § 1113a, p. 56. 
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a dieta mais apropriada para a sua saúde, mas qualquer outra dieta pode ser 

saudável para um homem doente289. 

Da mesma forma, o mesmo pensamento se pode aplicar às coisas que 

são opostas entre si, com aquelas coisas amargas e as coisas doces, as coisas 

quentes e as frias, as coisas pesadas e aquelas que são leves. Para o filósofo o ser 

humano que é bom faz o juízo de valor de forma correta, e em cada categoria de 

coisas sabe observar de sorte a identificar o que realmente são290. 

Neste sentido, cada gênero de pessoa, de acordo com o seu caráter, 

tem suas próprias idéias próprias sobre aquilo que é nobre e prazeroso. No entanto, 

Aristóteles observa que talvez o homem dotado de bondade seja aquele que consiga 

enxergar a verdade em cada grupo de pessoas, animais ou coisas, de sorte que o 

homem bom constitui o cânone e “medida do nobilitante e agradável”291. 

O Estagirita destaca que “o erro é aparentemente devido ao prazer, pois 

este parece um bem, embora não o seja. Por isso escolhemos o agradável como um 

bem e evitamos o sofrimento como um mal”292. 

Os nossos movimentos, do modo como são observados por Aristóteles, 

mais parecem girar como círculos; vez que, para tornar-se uma pessoa efetivamente 

boa é preciso querer os fins bons, contudo só se consegue distinguir os fins bons 

dos maus se realmente se é bom293. 

Por outro lado, supõe-se que Aristóteles concebe que todas as pessoas 

são agentes responsáveis pelas suas ações, mormente quando afirma que “o 

homem é a origem de suas próprias ações e se não somos capazes de relacionar 

nossa conduta a quaisquer outras origens que não sejam as que estão dentro de 

                                            
289 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . § 1113a, p. 56. 
290 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . § 1113a, p. 56. 
291 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . § 1113a, p. 56. 
292 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . § 1113b, p. 56. 
293 REALE, Giovanni. História da filosofia antiga . p. 430. 
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nós mesmos, então as ações cujas origens estão em nós devem também depender 

de nós e ser voluntárias”294. 

Significa dizer que para Aristóteles o homem é a causa direta de suas 

práticas morais. Nesse sentido os próprios homens são a origem que faz brotar o 

modo pelo qual as coisas se apresentam como morais ou não.  

Releva notar que, a perspectiva aristotélica, ao não mais considerar a 

Virtude como ciência, mas como obra de eleição, faz progredir de forma importante 

os estudos da moral.295            

A doutrina da vontade em Aristóteles representa uma inovação na teoria 

Ética. Aristóteles distingue a vontade da ciência. Designa a vontade como uma 

diligência que tem em si própria o seu começo: é movimento voluntário em sentido 

absoluto. Aristóteles parece estabelecer que qualquer atitude moral deve se 

configurar necessariamente desse jeito296. 

Daí se pode retirar o entendimento de que, o que importa para o ser 

humano ser livre na sua essência (e não somente na sua condição de protagonista 

de atos eventualmente livres e não livres, conforme o possibilitem ou exijam as 

situações), é o rumo que ele dá à sua vida. É este que deve se tornar livre.  

Por outro lado, conclui-se que as práticas humanas possuem uma 

importância capital na elaboração da Liberdade do ser humano: são as ferramentas 

que lhe podem dar concretude. Parece que o conceito de Liberdade se constrói na 

prática. 

                                            
294 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos . § 1113b, p. 57. 
295 HIRSCHBERGER, Johannes. História da filosofia da Antigüidade . p. 206. 
296 “O ato moral deve por isso manifestar-se como ato especìficamente (sic) humano e proceder de 
um homem plenamente senhor de si, i.é, deve ser uma ação livre. A vontade livre é algo mais elevado 
que a atividade voluntária pura e simples. Nesse caso o Princípio do ato está em nós por sermos 
livres de agir ou não e podemos fazê-lo plenamente senhor de nós mesmo (sic) Aristóteles é 
partidário do livre-arbítrio. Deduz ele o fato da Liberdade da vontade, diretamente do testemunho da 
nossa consciência; e indiretamente do fato das recompensas e das penas. [...]Pressuposto da livre 
decisão é sempre o conhecimento e a volição. Agir livremente é então proceder como propósito e 
deliberação. Donde o (sic) poder a inteligência dirigir a vontade. [...]Resultado de todas estas 
reflexões é que ciência e vontade são elementos fundamentais da atividade moral, o que se deve 
considerar como um patrimônio comum da moral”. HIRSCHBERGER, Johannes. História da 
filosofia da antigüidade . p. 207.  
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 Considerando que cada ser humano é de alguma maneira responsável 

por sua disposição moral 297 , significa dizer que a Liberdade está também 

irremediavelmente associada à comunidade social e política, conquanto estas são o 

meio no qual a moral se desenvolve298.  

Em suma, nesta linha de entendimento, é a vontade que possibilita ao 

homem optar entre o mal e o bem. E, num sentido, exercitar a vontade é exercer a 

Liberdade, sem a qual não pode haver vida virtuosa que por sua vez, para 

Aristóteles só é possível na polis.       

 A partir da concepção aristotélica supõe-se ter o embrião de outra 

construção teórica sobre a Liberdade que pode conciliar no homem a identidade 

individual com sua necessidade da coletividade. 

 

2.3. Visão de Liberdade em Kant 299 

Parece improvável que se possa compor o conceito de Liberdade sem 

buscar a visão kantiana sobre este tema que pode ser tão importante na vida 

humana. A filosofia da Liberdade em Kant é citada quase que invariavelmente nas 

                                            
297 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco.  § 1114b, p. 59. 
298 “A Ética de Aristóteles – como a de Platão – está unida à sua filosofia política, já que para ele –
como para o seu mestre – a comunidade social e política é o meio necessário da moral. Somente 
nela pode realizar-se o ideal da vida teórica na qual se baseia a felicidade. [...] Somente os deuses ou 
os animais não têm necessidade da comunidade política para viver; o homem, entretanto deve 
necessariamente viver em sociedade. [...] não pode levar uma vida moral como indivíduo isolado, mas 
como membro da comunidade. [...] a vida moral não é um fim em si mesmo, mas condição ou meio 
para uma vida verdadeiramente humana: a vida teórica na qual consiste a felicidade. [...] para 
Aristóteles, essa vida teórica que pressupõe necessariamente a vida em comum é, por um lado, 
acessível só a uma minoria ou elite, e do outro, implica uma estrutura social – como a da antiga 
Grécia –na qual a maior parte da população – os escravos- mantém-se excluída não só da vida 
teórica, mas da vida política. Por esta razão, a verdadeira vida moral é exclusiva de uma elite que 
pode realizá-la – isto é, consagrar-se a procurar a felicidade na contemplação – no âmbito de uma 
sociedade baseada na escravidão.Dentro desse âmbito, o homem bom (o sábio) deve ser, ao mesmo 
tempo, um bom cidadão”. VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética . p. 273. 
299 Immanuel Kant (1724-1804) nasceu na Prússia Oriental (Alemanha), em Königsberg, onde foi 
estudante, professor e Reitor da Universidade. Consta que recebeu de sua mãe, luterana pietista, 
uma educação moral rigorosa. Sua existência foi austera e seu pensamento marcado em duas fases: 
a pré-crítica (1755-1780) e a crítica (1781 em diante). Obras destacadas: Crítica da Razão Pura 
(1781), Crítica da Razão Prática (1788), Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1797), Crítica 
do Juízo. JAPIASSÚ, Hilton. Dicionário Básico de Filosofia . p.153/154 e, em CLÉMENT, Élisabeth 
et alii. Dicionário Prático de Filosofia. Lisboa: Terramar, 1999, p. 215/216. 
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obras que abordam o assunto, mesmo porque para os estudiosos a Liberdade é um 

conceito essencial na filosofia kantiana300.  

Kant ao tempo em que afirma a Liberdade como um poder incondicional 

da vontade, também sugere que ela nasce no intelecto. É a própria pessoa que 

elabora leis para si mesma através do emprego da razão.  

 O pensador de Königsberg apresenta uma visão de Liberdade301 com 

um desenho de moralidade. Tudo indica que Kant nomeia a condição do ser humano 

para a realização de atos conformes à moral302. 

Em Kant, temos que é pelo livre arbítrio que o homem tem a 

possibilidade de escolher o bem ou o mal, sendo que a sua distinção ocorre através 

da “reflexão a partir de si”. Tal “reconstrução interna do ser” desponta pela vontade 

para fazer o bem moral. Na tendência, seja para realizar o mal ou o bem moral 

revela-se como essencial a livre escolha 303. 

Na teorização Kantiana, alguém é livre não simplesmente por realizar 

sua vontade com autonomia ou quando desenvolve livremente seus talentos, mas 

quando o seu querer é moralmente bom. Mas, é necessário que se explique qual a 

                                            
300 CAYGILL, Howard. Dicionário Kant . Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 
216. 
301 KANT, Immanuel. Trad. Leopoldo Holzbach. Fundamentação da metafísica dos costumes  e 
outros escritos.São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 79-96. 
302 MOTTA DA SILVA escreve: “Ao teorizar a disposição original do bem na natureza humana, Kant 
destaca três fundamentos: animalidade; humanidade e personalidade . O homem, do ângulo da 
animalidade , volta-se para si próprio, com disposição ao instinto sexual. Inclui disposições para a 
convivência em comunidade. Por este motivo tende à convivência em sociedade organizada. Na 
forma grupal o ser humano pode desenvolver vícios, como a volúpia. Disposição para a humanidade . 
O ser humano põe em destaque o amor próprio físico. Ao comparar-se com outros seres de sua 
espécie, desperta sentimento de felicidade ou de infelicidade. Corolário desse entendimento nasce a 
rivalidade. Conhece a inveja, a maldade dos homens. Desenvolve a idéia de valor para si, no 
processo de comparação com outros seres de sua natureza. Reconhece a superioridade, por um 
conjunto de qualidades balizadas entre o bem e o mal, segundo processo de relação social. Por fim, a 
disposição para a personalidade caracteriza-se pelo respeito à lei moral. Inclinado por sentimento 
moral, o ser humano tende a respeitar a lei moral. Trata-se de manifestação que brota no interior 
da pessoa humana. A razão prática denota a disposição do homem para a humanidade da 
personalidade”. MOTTA DA SILVA, Moacyr. Direito, Justiça, Virtude Moral & Razão - reflexões. p. 
95. (Grifei) 
303 MOTTA DA SILVA, Moacyr. Direito, Justiça, Virtude Moral & Razão - reflexões. p. 97. 
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acepção do “moralmente bom” para Kant. Para o pensador “moralmente bom” é o 

que decorre de um Princípio cabível e aplicável de modo universal304. 

Por outro lado, na visão que Kant tem da Liberdade, parece presente a 

importância nuclear que ele atribui à razão. Não tão-somente pelo fato de tê-la como 

atributo exclusivo e natural do homem, mas, sobretudo pelo emprego objetivo e não 

meramente especulativo que o ser humano deve fazer desse atributo.  

Um exemplo enfático da condição supracitada parece estar presente 

quando o filósofo afirma que “O uso especulativo da razão, com respeito à natureza, 

conduz à absoluta necessidade de alguma causa suprema do universo; o uso 

prático da razão, com respeito à Liberdade, conduz também a uma necessidade 

absoluta, mas só das leis das ações de um ser racional como tal”305. 

Explicar como pode a razão pura ser prática, equivale, na linguagem 

kantiana, a explicar como a Liberdade é possível. É essa uma das tarefas que o 

filósofo parece se propor a fazer no texto de sua obra306.   

 A leitura revela que Kant liga o conceito de Liberdade com a faculdade 

de se determinar a si próprio agindo de acordo com determinadas leis que se 

diferenciam de tudo que é empírico. Ou seja, Kant dissocia a Liberdade da mera 

experiência humana no mundo dos fatos.  

À luz dessa concepção, Kant afirma que o que serve como Princípio 

objetivo da autodeterminação humana é o fim, e este, como é colocado somente 

pela razão, deve valer de modo igual para todos os seres racionais: “Age sempre de 

maneira a tratares a humanidade em ti e nos outros sempre ao mesmo tempo como 

um fim e jamais como um meio”307.  

                                            
304 Kant assevera: “A fim de saber o que hei de fazer para que o meu querer seja moralmente bom, 
não preciso buscar muito longe. [...] basta que eu pergunte a mim mesmo: - podes querer que a tua 
máxima se converta em lei universal? Se não podes deves então rejeitá-la, e não por causa de 
qualquer prejuízo que dela pudesse resultar para ti ou para os outros, mas porque ela não pode caber 
como Princípio em uma possível legislação universal, [...]”.  KANT, Immanuel. Fundamentação da 
metafísica dos costumes e outros escritos. p. 31. 
305 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 95. 
306 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 95. 
307 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 59. 



 65 

Significa compreender que todos devemos agir de tal forma que a norma 

de nossa ação possa ser tomada como lei universalizada - ou seja, devemos sempre 

agir de tal modo que a máxima308 de nossa ação possa ser fundada em regra 

universal 309.  

Parece correto pensar que Kant enxerga o homem como um fim em si 

mesmo e não apenas como um meio para o emprego subjetivo desta ou daquela 

vontade310. Bem por isto o filósofo assevera que em todas as nossas ações, seja 

naquelas dirigidas a nós mesmos como naquelas direcionadas para os outros seres 

racionais, devemos ser sempre considerados como fim311.  

Na teoria da Liberdade em Kant pode-se vislumbrar dois mandamentos 

fundamentais. São duas ordens a que se submetem os indivíduos: os imperativos 

categóricos312 e os imperativos hipotéticos313.  

Os imperativos categóricos conduzem a nossa consciência a uma 

definição do que é o certo, do que é o errado, independentemente de um interesse 

específico, ou de uma conseqüência ou da imputabilidade pré-fixada por outrem. É o 

imperativo moral que Kant nomeia de imperativo categórico: “[...] devo agir dessa ou 

                                            
308 Uma máxima é compreendida como um Princípio subjetivo da vontade, de acordo com o qual o 
indivíduo age; difere do Princípio objetivo ou “lei prática”. CAYGILL, Howard. Dicionário Kant . p. 226. 
309 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 52. 
310 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos. p 71. 
311 A heteronomia da vontade seria a origem de todos os Princípios ilegítimos da moralidade. KANT, 
Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos.  São Paulo: Martin 
Claret, 2004, p 71. 
312 Para Kant um imperativo é toda “proposição que expressa uma possível ação livre, através da qual 
se materializa um determinado fim. Tais enunciados baseiam-se numa  ‘espécie de necessidade’, a 
se distingue da dos enunciados teóricos; em vez de declarar o que é, declaram o que deve ser o 
caso. [...] como existem várias maneiras de declarar o ‘é’ numa proposição, também há diversas 
maneiras de declarar o dever ser. São essas as várias formas de imperativo, das quais o categórico é 
caso especial e privilegiado”. CAYGILL, Howard. Dicionário Kant . p.192. 
313 “O imperativo pode ser hipotético ou categórico, porém a distinção depende de a relação da lei 
com a vontade ser dirigida ou não para realizar um fim. No caso de imperativos hipotéticos, essa 
relação é dirigida para alcançar algum fim que se queira, não sendo esse o caso do imperativo 
categórico. Kant divide ainda os imperativos hipotéticos segundo sejam assertóricos ou 
problemáticos; por outras palavras, se estão dirigidos para um fim real ou possível. Os Princípios de 
um imperativo real hipotético são descritos como ‘regras de habilidade’ ou ‘imperativos técnicos’, 
enquanto os de um imperativo possível hipotético são ‘conselhos de prudência’ ou imperativos 
categóricos”. CAYGILL, Howard. Dicionário Kant . p.192. 
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daquela maneira mesmo que não quisesse outra coisa. Neste sentido,  “[...] não 

devo mentir, ainda que o mentir não me trouxer a menor vergonha” 314. 

No imperativo categórico o agente “deve fazer abstração de todo objeto, 

até o ponto em que este não tenha qualquer influência sobre a vontade, para que a 

razão prática (vontade) não seja mera administradora de interesse alheio, e sim 

manifeste a sua própria autoridade imperativa como legislação suprema”315. 

Já os imperativos hipotéticos, prescrevem uma ação boa apenas 

buscando um determinado fim. Ou seja, prescrevem uma fórmula de agir somente 

em razão de um céu ou um inferno, de recompensas e castigos, como nos 

exemplos: não devo furtar, se não quero ser preso e, não devo mentir, se quero 

conservar a honra. 

Estes imperativos, que prescrevem uma conduta-meio e que são 

necessários para se atingir uma finalidade específica, são, na visão kantiana, os 

mandamentos que são meios para um interesse subjetivo: assim, se não quiseres ir 

para a prisão, não deves matar. 

Significa compreender que para Kant, os mandamentos morais, que 

preceituam uma ação boa por si própria, independentemente do interesse envolvido, 

e que encerram uma obrigação Ética, são denominados categóricos: “Não deves 

matar”, e ponto final.  

Com essas considerações é de se ver que em Immanuel Kant, a 

moralidade tem um valor em si mesmo, pois se origina no saber puro (a priori316, 

pela razão) e não empírico (a posteriori317, pela experiência). Daí porque, de acordo 

com a sua visão, a moralidade expressa um dever puro, genuíno.  

                                            
314 A heteronomia da vontade seria a origem de todos os Princípios ilegítimos da moralidade. KANT, 
Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p 71. 
315 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 71. 
316 Conhecimento independente e anterior à experiência. CAYGILL, Howard. Dicionário Kant . p. 36. 
317 Contrasta com os modos a priori, pois recorrem exclusivamente à experiência. Os dois conceitos 
em CAYGILL, Howard. Dicionário Kant . p. 36. 
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O filósofo ensina que, sem Liberdade não se pode ter concepção alguma 

de obrigação moral.  

A Liberdade é concebida na autonomia da vontade, que permite escolher 

senão de modo a que as máximas da escolha no próprio querer sejam 

simultaneamente incluídas como lei universal. É esta regra prática, condição, 

imperativo, Princípio supremo, o fio condutor da moralidade em Kant.  

A tese de Immanuel Kant, que norteou toda a sua argumentação teórica 

acerca da Liberdade, segundo o próprio filósofo, conceito chave para a explicação 

da autonomia da vontade, parece ser um dos pontos de partida para a análise das 

práticas Éticas e da moralidade.  

O que Kant entende por Liberdade está muito distante do conceito de 

Liberdade que comumente se possui - ou seja – Liberdade como autonomia de se 

poder fazer o que se quer318. 

Do Princípio da obrigação que rege os indivíduos que fazem parte da 

sociedade, decorrem outros Princípios: o da obrigação e do respeito mútuo. É a 

maneira de exercitar a Liberdade em sentido recíproco. Para Kant a lei dotada de 

comando de obrigação mútua dirige-se, em abstrato, para todas as pessoas: cada 

um em particular, tem o Direito de usar a Liberdade, porém subordinado ao Princípio 

geral da Liberdade319. 

                                            
318  “[...] A concepção do imperativo categórico foi objeto de sarcasmos infindáveis; pensava-se 
reencontrar nela uma rigidez bem prussiana [...] a sombra do militarismo. Essa reticência só pode ser 
explicada pela idéia que se faz do sujeito como um indivíduo livre de coerções, encorajado a 
aproveitar a vida, a se afirmar (mesmo que em detrimento dos outros).[...] Kant não ignora essa lógica 
das paixões e dos interesses.[...] Apesar disso, ele não compreende o homem unicamente a partir 
da perspectiva do interesse próprio; permanece cons iderando que o homem pode preferir a 
Liberdade, ou seja, o universal e não o particular . Contemporâneo da Revolução Francesa, [...] 
concebe que se possa lutar (e morrer) pela Liberdade, pelo Direito. [...]Kant resiste à redução da 
Liberdade a um “poder fazer” isso ou aquilo, assim como não vê na afirmação de si o Princípio da 
subjetividade. [...], se Kant submete o sujeito à lei moral, é para devolver-lhe sua autonomia, [...], para 
liberá-lo de suas vontades particulares, da preocup ação de seu interesse próprio. O sujeito 
kantiano é livre quando consegue se desprender de s eus desejos espontâneos e não quando 
lhes obedece . [...] O amor-próprio, [...] é um tirano. O eu, esse pequeno deus, é odioso”. THOUARD, 
Denis. Trad. Tessa Moura Lacerda. Kant . São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p.124-125. (grifei) 
319 Revista Prática Jurídica. BOTTAN, Antonio Carlos e MOTTA DA SILVA, Moacyr. Revista Prática 
Jurídica . O conceito de Justiça segundo o pensamento de Immanuel Kant na criação judicial do 
Direito. Ano IV, n. 39 – 30 de junho de 2005, p. 22. 
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Pelo estudo realizado verifica-se que a Liberdade, do ponto de vista 

filosófico, pode representar a qualidade daquele que é livre.  

Por outro lado, essa qualidade pode ser vislumbrada em duas 

dimensões: uma individual e outra coletiva. Nesse sentido, Liberdade pode significar 

independência, autonomia, condição daquele que possui a faculdade de fazer 

escolhas por si mesmo, de se autoguiar.  

De outro modo, Liberdade também pode representar obediência à lei, 

isto é, sujeições às disposições gerais, sejam disposições escritas ou não escritas, 

de um governo instalado pela maioria ou de uma prática costumeira não consagrada 

pelo Poder Público.  

Com a pesquisa bibliográfica, verificou-se que a idéia da Liberdade está 

estritamente ligada a um contexto histórico. É um conceito que acompanha a 

trajetória da humanidade e que tem uma acepção filosófica polissêmica, conquanto 

comporta vários significados.  

Para os gregos da Antigüidade clássica320 a noção de Liberdade parece 

estar numa dimensão que se liga ao grau de participação do cidadão321 na vida da 

polis. Na visão grega, a Liberdade de cada um dos cidadãos está extremamente 

ligada com a Liberdade de sua cidade 322. 

Platão denuncia323 que a Liberdade concebida na forma e no contexto da 

democracia grega 324 é apontada como causa da decadência moral que atinge a 

todos, nas dimensões política, social e inclusive física.  

                                            
320 Ao tempo de Platão e Aristóteles. 
321 Aristóteles parece definir o cidadão de acordo com a ordem política. Cidadão é aquele que é filho 
de pai e mãe, ambos cidadãos. Pode-se exigir mais ainda: que os avós tenham sido cidadãos ou 
então os ascendentes em segundo e terceiro grau.Mas ressalva que “a condição de ser filho de um 
cidadão ou de uma cidadã não poderia ser imposta aos primeiros habitantes ou fundadores da 
cidade”. ARISTÓTELES.Política .Livro Terceiro, cap. I, §9, p. 79-80. 
322 ARISTÓTELES.Política .Cap.I, § 9, p.14. 
323 PLATÃO. A República . § 563a, p. 260-261 
324 Na forma democrática ateniense, incluem-se apenas os cidadãos homens. Mulheres,  imigrantes e 
escravos não têm participação política. GUARINELLO, Norberto Luiz. Cidades-Estado na antiguidade 
clássica. In PINSKY, Jaime e PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.) História da cidadania . São Paulo: 
Contexto, 2003, p. 40.  
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Aristóteles registra que num Estado no qual o poder possa fazer tudo 

que pretenda “obsta a que se possa resistir às más inclinações da natureza”325. 

 As exposições acima evidenciam a diversidade do pensamento 

filosófico acerca do tema. Estes diferentes conceitos podem, contudo, permitir 

alternativas à compreensão e ao contínuo desenvolvimento do entendimento do 

Princípio da Liberdade nas dimensões individuais e coletivos. 

Também se pode observar que a visão da Liberdade, diante das 

múltiplas formas de natureza empírica, não permite a elaboração da idéia de 

Liberdade em sentido universal. Ainda assim, se conclui que as idéias formuladas 

por Platão, Aristóteles e Kant dentre outros pensadores estudados podem constituir 

os fundamentos teóricos para o conceito de Liberdade. 

Outra conclusão a que se chegou foi a de que a idéia de Liberdade 

parece ter um relevo destacado na esfera da Ética326, pois os atos livres tanto 

podem servir para o bem quanto para o mal.  

Na esteira deste pensamento o estudo a seguir se volta para a Ética e 

nesta, para uma questão pontual que tem algumas vezes permeado o debate 

público e privado na Sociedade contemporânea: o aborto. 

                                            
325 ARISTÓTELES. Política . Cap. II, § 4, p. 217. 
326 Para fins desse estudo, adota-se o conceito de Miguel Reale, conceito este que é abordado no 
próximo item da presente Dissertação.  



CAPÍTULO 3 

 

ÉTICA CONTEMPORÂNEA 328 E PRÁTICAS ABORTIVAS 329  

 

3.1.   Ética: da visão clássica à contemporânea 

Reconhece-se que a idéia de Ética teorizada na filosofia grega de Platão 

e Aristóteles difere conceitualmente da Ética de Santo Agostinho, como igualmente 

difere da Ética de Kant e da Ética contemporânea. 

Diante das diferentes concepções Éticas segundo o tempo e as 

modificações culturais da Sociedade a presente dissertação reserva-se à prudência 

de não criar um conceito que pretenda absorver as diferentes concepções da Ética. 

Equivale significar que o estudo procura investigar a Ética segundo a dimensão 

temporal de alguns autores. 

Para fins desse estudo, adota-se o conceito de Miguel Reale para quem 

a Ética pode ser compreendida como uma instância superior à qual se subsume330 a 

moral. É ainda a teoria das normas de conduta que afloram dos usos e costumes331. 

 

 

                                                 
328 Elabora conceitos e propõe formas de tratar temas genéricos ou pontuais surgidos nas relações 
entre os homens ante sua efetiva conduta moral. Exemplos dessas questões são as tratativas que 
deliberam sobre a relação entre vontade e paixão, vontade e razão, finalidades e valores da conduta 
moral, a Virtude, idéias de Liberdade, quais as responsabilidades para com os pobres, obrigação, 
dever, Justiça eqüitativa. Pode abranger a chamada Ética prática sobre as minorias étnicas, sobre a 
Igualdade para a mulher, sobre o uso de animais em experimentos, sobre a preservação do meio 
ambiente, sobre o aborto e sobre questões relacionadas a bioética (a clonagem, a eutanásia, 
destinação dos embriões em clínicas de reprodução assistida, dentre outras). 
 
329 Ações humanas que interrompem voluntariamente a gravidez com o conseqüente óbito do produto 
da concepção. 
 
330 Aqui no sentido de que se ajusta. 
 
331 REALE, Miguel. Variações sobre Ética e moral . Folha de São Paulo: São Paulo, 13 de outubro 
de 2001, p. 3. 
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A Ética tem por finalidade fixar “os valores fundantes” da conduta do ser 

humano, enquanto que a moral se reporta à postura de cada um diante desses 

valores, ou ao modo como esses valores se exibem na prática “como regras ou 

mandamentos”. Nesta dimensão, a moral significa a ocorrência da “Ética in concreto” 

em nosso quotidiano332. 

A palavra Ética vem gradativamente assumindo uma designação mais 

geral, bem mais ampla do que lhe foi conferida por Aristóteles, o pensador que 

inaugurou a fixação dos elementos fundamentais desse tema333. 

Tudo indica que a matéria hoje possa ser colocada de forma distinta, 

substituindo-se a idéia de Bem, antes consagrada como o norte e o objetivo da Ética 

pela idéia de valor. 

Reale aponta que é no campo da economia, que o termo Ética passa a 

ter a aplicação mais genérica, sem olvidar o choque provocado pela expressão ‘mais 

avalia’ criada por Max, que parece ter reflexos nos redutos da filosofia334. 

A palavra valor, atualmente, parece constituir a palavra-chave de vários 

campos das ciências sociais. Aponta algo que deve ser em razão do sentido e da 

função que lhe conferem as livres escolhas dos homens e dos grupos sociais335. 

O valor, assim como as idéias sobre a verdade, a beleza, a utilidade, 

etc., localiza-se no universo do ‘dever ser’, que equivale “ao que não pode ser 

apenas pensado”, haja vista que pode implicar uma inevitável tomada de decisão 

concretamente. Isto porque, se o que é considerado importante nunca se 

concretizasse, seria tão-somente um equívoco dos sentidos ou da inteligência ou 

uma fantasia, não justificando assim qualquer dedicação336. 

Deste modo, pode-se asseverar que a Ética constitui a parte do campo 

filosófico que possui como objeto os valores que informam a conduta do ser humano 

                                                 
332 REALE, Miguel. Variações sobre Ética e moral . p. 3. 
333 REALE, Miguel. Variações sobre Ética e moral . p. 3. 
334 REALE, Miguel. Variações sobre Ética e moral . p. 3. 
335 REALE, Miguel. Variações sobre Ética e moral . p. 3. 
336 REALE, Miguel. Variações sobre Ética e moral . p. 3. 



 72 

em todas as manifestações de sua vida. Daí por que a Ética se destaca em relação 

ao campo da moral, ao campo da política e à esfera do Direito, os quais guardam 

uma correspondência com instantes ou maneiras “subordinadas de agir” 337. 

A investigação teórica aqui se volta para as chamadas doutrinas Éticas 

fundamentais que se processaram em épocas distintas338 . 

No conjunto de costumes existentes em uma dada Sociedade se 

consagram prescrições morais que refletem uma diversidade de valores ou 

Princípios. Havendo mudanças fundamentais capazes de alterar a percepção social, 

pode alterar-se igualmente a vida moral. Idéias e prescrições até então válidas 

eventualmente têm a possibilidade de se tornar incertas ou inadequadas.Assim, 

podem nascer pensamentos novos que constituem ou não uma nova teoria sobre as 

prescrições morais339 . 

O surgimento e a descendência das chamadas doutrinas Éticas podem 

estar associadas a uma mudança e a uma sucessão de organizações sociais, e, 

conseqüentemente, da vida moral.  

É sobre essa base de natureza histórica, social e moral, que se examina 

a seguir alguns legados morais e que poderão ter uma relação com as posturas 

Éticas em torno de algumas questões pontuais, inclusive em torno das Práticas 

Abortivas na sociedade contemporânea.  

Para tanto, se estuda como gregos no mundo antigo, no pensamento de 

Platão e Aristóteles tratam a Ética. Também se examina sucintamente a Ética 

introduzida com o cristianismo e de como no medievo se verticaliza a Ética voltada 

para a fé, no pensamento de Santo Agostinho. Posteriormente se estuda que na 

Idade Moderna a Liberdade ocupa o centro da Ética com Kant. Por último, a 

                                                 
337 REALE, Miguel. Variações sobre Ética e moral . Folha de São Paulo: São Paulo, p. 3. 
338 Ética grega, Ética cristã medieval, Ética moderna e Ética contemporânea. Ver em VÁZQUEZ, 
Adolfo Sanches. Ética . p.265-297. 
339 Exemplos, o estoicismo e do epicurismo ante a perda de autonomia das cidades gregas e o 
desmantelamento do império romano; a ruína do mundo antigo e o surgimento da Ética medieva; bem 
assim, a substituição desta com o advento da época Moderna. VÁZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética . 
p.274/279.  
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investigação teórica versa sobre a Ética prática direcionada sobre o aborto sob a 

ótica contemporânea no pensamento de Ronald Dworkin.  

 

3.1.1. A Ética Grega340 : Platão e Aristóteles 

Sob o olhar da Antigüidade clássica grega, quer seja em Platão341, quer 

seja em Aristóteles342, a noção de Ética volta-se para uma dimensão política. Platão 

assevera que cada homem ao exercer sua profissão ou ao se ocupar das suas 

tarefas o faz executando o que lhe compete na polis343. E, parece ser somente 

dessa maneira que, para o pensador, se pode verificar a existência do justo e da 

Justiça344. 

Também em Aristóteles é na dimensão política que o homem pode 

encontrar a Virtude, mas com o Estagirita desponta a advertência de que - “A cidade 

é virtuosa, não por causa do acaso, porém da ciência e da vontade” 345. 

PLATÃO 

A Ética e a política de Platão parecem estar vinculadas a um ponto 

relevante. É sua concepção metafísica346 na qual estão presentes dois mundos: o 

mundo sensível (visível) e o mundo inteligível (das idéias perfeitas e imutáveis) 347. 

                                                 
340 As discussões Éticas têm destaque na filosofia grega antiga quando a vida política sofre grandes 
mudanças. Estas ocorrem com o advento da democracia escravista em detrimento do domínio da 
antiga aristocracia, sobretudo em Atenas.“Ao naturalismo dos filósofos do primeiro período (os pré-
socráticos), sucede uma preocupação com os problemas do homem, e, sobretudo, com os problemas 
políticos e  morais. [...] a democratização da vida política, com a criação de novas instituições eletivas 
e com o desenvolvimento de uma intensa vida pública, deram origem à filosofia política e moral.” As 
idéias de Sócrates, Platão e Aristóteles neste campo estão relacionadas com a existência da polis. 
VÁZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética . p.268. 
341 PLATÃO. A República,  par. 369a-e, 420a-e, 433a-e, 536a-e 595a-c, p. 56/112/128/233/293.  
342 ARISTÓTELES. Política , par. 9, p.14, par. 11 p. 15-16. 
343Como mencionado anteriormente, adota-se o conceito em FISHER: pequena comunidade política 
com uma estrutura própria de determinado período no mundo grego. FISHER, Nick. Ricos e pobres . 
p. 126.  
344 PLATÃO. A República , 434a-e, p. 129. 
345 ARISTÓTELES. Política , cap. XII, par. 5, p. 141. 
346 No sentido de algo que está além da física ou que se relaciona com a Ciência que se ocupava de 
temas que estavam além da experiência imediata ou possível. MOTTA DA SILVA, Moacyr. Direito, 
Justiça, Virtude Moral & Razão - reflexões. p. 169.  
347 PLATÃO. A República , 524a, p. 220-221. 
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Neste se encontra a realidade mais autêntica que tem como ápice a Idéia348 do Bem, 

da divindade.  

É pela razão que a alma pode se erguer mediante a contemplação349 ao 

mundo das idéias. Sua finalidade maior é tornar-se livre da matéria para observar 

com atenção a Idéia do Bem. Mas, para atingi-la, é necessário exercitar diversas 

Virtudes, as quais integram cada um dos segmentos da alma e constituem a sua 

função perfeita. Neste sentido, a Virtude da razão é a prudência; a da vontade ou 

ânimo, a fortaleza; a do apetite, a temperança. Tais partes orientam agindo como um 

guia ou como um freio. Ao se alcançar a harmonia entre as diversas partes 

sobrevém uma quarta Virtude: a Justiça350. 

Para Platão, o ser humano por si só não pode atingir a perfeição. É 

preciso que exista a polis351. O homem é justo enquanto executa a tarefa que lhe é 

própria e não se mete nas dos outros, e cada um deve ocupar-se de fazê-lo na 

função que ocupa na cidade352. Assim, o homem é bom se for bom cidadão. Tem-se 

como corolário desse entendimento que a Ética de Platão deságua obrigatoriamente 

na política.  

O Estado em Platão, não é outra coisa senão a imagem ampliada do 

homem, sobretudo quando o pensador afirma que o homem justo, no que se refere à 

idéia de Justiça, em nada será diferente da cidade justa, ao revés, será semelhante 

a ela. Talvez bem por isso, Platão sublinha que: “[...] concordemos que em cada um 

de nós estão presentes as mesmas partes e caracteres que na cidade? Não é, 

efetivamente, de nenhum outro lado que elas para lá vão.”353 Neste sentido, a 

                                                 
348 Reale comenta o termo “Idéia” em Platão: “[..] o vocábulo “Idéia” é a tradução dos termos gregos 
ιδєα e єιδος. Infelizmente a tradução (nesse caso, transliteração), não é feliz porque, na linguagem 
moderna, “Idéia” assumiu um sentido estranho ao sentido platônico. A tradução exata do termo seria 
“forma”,[...] nós, modernos, entendemos por “Idéia” um conceito, um pensamento, uma representação 
mental,[...] ao contrário, Platão entendia por “Idéia”, em certo sentido, algo que constitui o objeto 
específico do pensamento, para o qual o pensamento está voltado de maneira pura, aquilo sem o 
qual o pensamento não seria pensamento: em suma, a Idéia platônica não é de modo algum um puro 
ser de razão e sim um ser e mesmo aquele ser que é absolutamente, o ser verdadeiro”. REALE, 
Giovanni. História da filosofia antiga . p. 61.(grifos do autor) 
349 PLATÃO. A República , 524e, p.221. 
350 PLATÃO. A República , par. 432a-e, p.127. 
351 PLATÃO. A República , par. 369a-e, p. 56. 
352 PLATÃO. A República , par. 433a-e, p. 128. 
353 PLATÃO. A República , par. 435a-e, p. 130/131. 
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formação do Estado implica a formação do homem354. 

Releva notar que para Platão, na administração da polis, não existe 

atividade ou função classificada pelo critério sexual (embora o pensador pareça 

reconhecer a especificidade de cada qual). Platão afirma que na condução dos 

negócios da cidade não há ocupação que seja somente própria da mulher pelo fato 

de ser mulher ou própria do homem enquanto do sexo masculino. Platão concebe os 

atributos sexuais como originários da natureza, ou seja, naturalmente presentes em 

ambos, embora registre que na mulher tal natureza seja mais frágil.355  Platão parece 

apontar para a Igualdade política entre homem e mulher356. 

Na Ética de Platão, a prática abortiva não é condenada. Ao revés, é 

estimulada possivelmente em razão de um controle demográfico que prestigia 

aqueles que podem, mediante uma excelência física, serem mais úteis para o 

Estado. Há uma recomendação explícita no sentido de que as mulheres após os 

quarenta anos “se gerarem algum filho, e se ele forçar o caminho”, deverão dele 

dispor sob o fundamento de que esse ser não será criado357. 

Nas deliberações platônicas observa-se certo desprezo pelo labor físico 

e, por isto, os artesãos estão localizados num nível social inferior. Enquanto que as 

classes que se dedicam às atividades como as da contemplação, da política e da 

guerra são exaltadas. Neste contexto, há aqueles que não possuem Virtudes morais 

e nem Direitos cívicos: os escravos. A par destas restrições, pode-se afirmar, que 

existe na Ética de Platão uma íntima relação do campo moral com o campo 

                                                 
354 Platão idealiza uma comunidade à semelhança da alma: “A cada parte desta, corresponde uma 
classe especial que deve ser guiada pela respectiva Virtude: à razão, a classe dos governantes – 
filósofos guiados pela prudência; ao ânimo ou vontade, a classe dos guerreiros, defensores do 
Estado, guiados pela fortaleza; e ao apetite, os artesãos e os comerciantes , encarregados dos 
trabalhos materiais e utilitários, guiados pela temperança. Cada classe social deve consagrar-se à 
sua tarefa especial e abster-se de realizar outras. De modo análogo ao que sucede na alma, compete 
à Justiça social estabelecer na cidade a harmonia indispensável entre as várias classes”. VÁZQUEZ, 
Adolfo Sanches. Ética . p. 271. 
355 “[...] não há na administração da cidade nenhuma ocupação [...] própria da mulher, enquanto 
mulher, nem do homem, enquanto homem, mas as qualidades naturais estão distribuídas de modo 
semelhante em ambos os seres, e a mulher participa de todas as atividades de acordo com a 
natureza, e o homem também, conquanto em todas elas, a mulher seja mais débil do que o homem.” 
PLATÃO.  A República, par.  455d-456a, p. 150. 
356 PLATÃO. A República, par. 451a-e, p. 146 e par. 454a-e, p.149 e 460a-e, p. 155. 
357 PLATÃO. A República, par. 461 a-e, p.156. 
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político358. 

ARISTÓTELES 

Na Ética aristotélica a doutrina da alma, que é o que dá ânimo ou 

movimenta o homem 359 integra duas partes: razão e vontade ou desejo sendo que a 

razão e inteligência colocam-se antes da alma, ou seja, integram a sua camada 

superior, e o desejo relacionado com as necessidades do corpo, que considera 

como integrantes da camada inferior, ou seja, da parte irracional360. 

A vida não se realiza de modo eventual, mas pela aquisição de certas 

práticas regulares, sistemáticas (hábitos) que são as Virtudes361. Estas não são 

condutas que nascem com os indivíduos, mas atitudes que se adquirem pela 

atividade racional e irracional.  

Em Aristóteles há duas classes de Virtudes: as intelectuais ou 

dianoÉticas - que têm relação com a parte racional do homem, e, as Virtudes 

práticas ou Éticas que correspondem à parte irracional. Ou seja, estas últimas 

operam nas paixões e desejos do homem, orientando-os racionalmente 362. 

  Na Ética de Aristóteles, parece não ser possível se ter uma vida moral 

isoladamente a não ser como parte integrante da polis. Apenas na polis pode 

concretizar-se o ideal da vida contemplativa na qual se esteia a felicidade, 

conquanto “[...] O homem é, por natureza, um animal político [...] deuses ou animais 

                                                 
358 PLATÃO. A República,  par. 433a-e, p. 128, 543a-d, p.239 e 590a-e, p.290. 
359 PLATÃO. A República,  par. 509a-e, p.207. 
360 ARISTÓTELES. Política , cap. XIII, par. 22, p.147. 
361 Uma definição aristotélica de excelência moral (de Virtude) pode ser encontrada nesse trecho: “A 
excelência moral, então, é uma disposição da alma relacionada com a escolha de ações e emoções, 
disposição esta consistente num meio termo (o meio termo relativo a nós) determinado pela razão (a 
razão graças à qual um homem dotado de discernimento o determinaria)”. ARISTÓTELES. Ética a 
Nicômacos . 1106b, p. 42. 
362 Na Ética a Nicômaco estão ementadas as Virtudes da vida moral do mundo grego na época 
clássica. Vícios e Virtudes são diferenciados ante os critérios do excesso, da ausência e da 
moderação. A Virtude se consubstancia no meio termo entre dois extremos (um excesso e uma falta). 
Por exemplo: entre a temeridade e a covardia, a Virtude está na coragem, que é o termo médio entre 
as duas primeiras.Assim, a felicidade se atinge pela Virtude, que constitui a sua recompensa mas, 
reclama obrigatoriamente outros requisitos como os da maturidade, saúde, bens materiais, Liberdade 
dentre outros. ARISTÓTELES. 1106 b e 1111a Ética a Nicômacos . p.42/49/50, e conforme 
comentários em REALE, Giovanni. História da filosofia antiga . p. 428. 
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não têm necessidade da comunidade política para viver; [...]”363. 

A moral não constitui um objetivo por si mesmo: é requisito para uma 

existência autenticamente humana, ou seja, para uma vida teórica na qual consiste a 

felicidade.Ela é o resultado da Virtude que Aristóteles subdivide em relativa e 

absoluta. A primeira é voltada para as ações necessárias, a segunda é guiada para 

o belo.364 As Virtudes relativas põem a salvo o homem de algum mal, as Virtudes  

absolutas produzem e alcançam os bens autênticos365. 

O filósofo assevera que três coisas fazem os homens bons e cheios de 

Virtude. Estas três coisas são a natureza, os costumes e a razão. Aristóteles adverte 

que inicialmente é preciso que a natureza determine nascer homem. Por sua vez, os 

costumes aperfeiçoam os dotes naturais (fornecendo-lhes uma disposição) para o 

bem ou para o mal366. E a razão guia os homens a fazerem diversas coisas que são 

contrárias ao hábito e a natureza, quando estão certos de que é melhor fazer de 

modo diverso. E arremata: “Ora é o hábito, ora são as lições dos mestres que 

ensinam os homens o que eles precisam fazer ”367.   

A vida teórica aristotélica, que parece ser viável apenas na convivência 

na polis se refere tão somente a uma pequena parcela da população, pois a maior 

parte (os escravos) permanece excluída não só da vida contemplativa, mas da vida 

política. Textualmente afirma: “[...] a Virtude política368 de que falamos não é de todo 

cidadão, mas apenas do homem livre – e sim se dirá de todos os que não têm 

necessidade de um trabalho para viver”. As reflexões de Aristóteles acerca das 

prescrições morais então vigentes no mundo grego são patrimônio de uma classe 

privilegiada que pode realizá-la – isto é, que pode destinar-se a buscar a eudamonia 

(a felicidade) na contemplação369. 

                                                 
363 VÁZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética . p.273. 
364 ARISTÓTELES.Política , cap. XII, par. 3, p. 141. 
365 ARISTÓTELES.Política , cap. XII, par. 3, p. 141. 
366 ARISTÓTELES. Política , cap. XII, par. 6, p. 142. 
367 ARISTÓTELES. Política , cap. XII, par. 6, p. 142. 
368 Segundo o tradutor, saber obedecer e mandar. 
369 ARISTÓTELES.Política , cap. III, p. 86.  
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Pelo exposto se conclui que, na Ética grega clássica370 a conduta do ser 

humano e os valores da sociedade são indissociáveis. As contribuições dos dois 

filósofos anteriores parecem indicar que é na convivência com os semelhantes que 

se pode atingir Liberdade, Justiça, e felicidade.  

Na Ética de Platão e na de seu discípulo371 Aristóteles há um liame: a 

filosofia política, pois a comunidade é o meio necessário da moral.  O centro para as 

deliberações Éticas é a polis, onde a vida moral acontece. Nessa construção teórica, 

ao se enlaçar o homem e sociedade, parece relevante a formação do caráter do 

indivíduo que para felicidade própria e do grupo, deve aprender a controlar paixões, 

desejos e apetites.Aristóteles excursa que uma república somente pode ser plena de 

Virtudes quando os próprios cidadãos que a governam igualmente são dotados de 

Virtudes: “[...] ora, em nosso sistema, todos os cidadãos372 participam do governo 

Desse modo, trata-se de saber de que modo um homem pode se tornar virtuoso” 373.  

Com esse legado ético da disciplina da vontade, onde se privilegia a 

razão e se busca a Virtude mais alta como afirma Aristóteles374, que é o maior de 

todos os bens (a Justiça), o homem parece poder alcançar a excelência nas suas 

relações tanto no nível individual (consigo próprio) quanto no coletivo. 

  

3.1.2. A Ética Cristã 375: Santo Agostinho 

                                                 
370 A Grécia clássica vai do período compreendido entre o século V e IV a.C. até o começo do século 
III a.C., quando se desenvolve a democracia, e, a vida intelectual alcança o apogeu. CHAUI, 
Marilena. Convite à filosofia .São Paulo: Editora Ática, 2004, p. 38. 
371 A propósito de que Aristóteles teria sido o mais genuíno discípulo de Platão, Reale admite [...], 
mas registra que “[...] trata-se de dar a  “discípulo” e a “genuíno” um significado correto: genuíno 
discípulo de um grande mestre não é certamente quem o repete, limitando-se a conservar intacta a 
sua doutrina, mas quem, partindo de aporias do mestre, busca superá-las no espírito do mestre, além 
do mestre”. REALE, Giovanni. História da filosofia antiga . p. 318. 
372 “[...] define-se o cidadão, no sentido comum, como aquele que é filho de pai e mãe cidadãos, e 
que não o seja somente de um dos dois. Há os que exigem mais: por exemplo, que os avós em 
primeiro grau tenham sido cidadãos ou então os ascendentes em  segundo e terceiro grau.[...] a 
condição de ser filho de um cidadão ou de uma cidadã não poderia ser imposta aos primeiros 
habitantes ou fundadores da cidade.” ARISTÓTELES. Política , cap. I, par. 9, p.79/80. 
373 ARISTÓTELES. Política , cap. XII, par. 5, p. 142. 
374 ARISTÓTELES. Política , par. 1, p. 99. 
375A Ética do cristianismo é marcada por estudos em torno de revelações feitas por meio da Bíblia e 
dos apóstolos. Trata das relações do homem com Deus, e da maneira que o homem deve seguir para 
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Para os cristãos, Deus, como criador do mundo e do homem, é 

vislumbrado como um ser dotado de bondade extrema e todo-poderoso. Nesta 

condição o indivíduo tem em Deus o seu fim maior, o seu supremo bem. Essa 

parece ser a concepção de Santo Agostinho376 quando escreve: “Nada pode haver 

superior a Ele e nada maior do que Ele [...] Ele será o fim dos nossos desejos e será 

visto sem fim, amado sem enjôo e louvado sem cansaço. Serão, como a vida eterna, 

comuns a todos essa graça, esse afeto, essa ocupação”377. 

O homem deve sujeitar-se às definições divinas do bem e do mal378, da 

Virtude e do vício379, da felicidade e da infelicidade, da salvação e do castigo380. 

Nesta linha, os deveres do homem são estabelecidos não em relação a uma 

comunidade de pessoas, mas, em relação a uma entidade superior que é Deus. 

Assim, a conduta do homem na fé inclui o comportamento moral que deve orientar-

se para Deus. O núcleo da felicidade é a contemplação a Deus381. 

Na deliberação de Santo Agostinho o homem deve voltar-se para a 

ordem sobrenatural. Todas as partes do corpo e as funções necessárias para manter 

a vida não terão outra função que não seja o louvor à Deus. E, na dimensão 

supraterrena, não há necessidade corpórea alguma, mas a perfeita felicidade 382. 

Santo Agostinho estabelece uma distinção entre a origem da “cidade 

                                                                                                                                                         
obter a salvação no outro mundo. Com essa perspectiva, parece inaugurar-se uma nova concepção 
moral através da idéia do dever: a imagem de que a Virtude é a obrigação de cumprir o que é 
determinado pela lei de Deus. CHAUI, Marilena Convite à filosofia . p. 314.  
376 Aurélio Agostinho, bispo de Hipona, nasceu (354-430) em Tagaste (hoje Argélia), é um dos mais 
destacados iniciadores da tradição platônica da filosofia cristã, sendo um dos mais importantes 
responsáveis pela síntese entre a filosofia clássica e o cristianismo.Pertence a chamada patrística 
que se dedicou à evangelização e à defesa da fé cristã contra ataques teóricos e morais que recebia 
dos antigos.CHAUI, Marilena. Convite à filosofia . p. 46.  
377 SANTO AGOSTINHO, A cidade de Deus . p. 586. 
378 SANTO AGOSTINHO, A cidade de Deus . p. 138. 
379 “[...] é vício não se unir à Deus”. SANTO AGOSTINHO. A cidade de Deus , p. 62. 
380 Santo Agostinho preleciona: “[...] O castigo do pecado transformou-se em instrumento de Justiça. 
Então se disse ao homem se pecas, morrerás”. SANTO AGOSTINHO. A cidade de Deus . p.l00. 
381  “Quanta não será a ventura dessa vida, em que haverá desaparecido todo mal, em que não 
haverá nenhum bem oculto e em que não se fará outra coisa senão louvar a Deus, que será visto em 
todas as coisas! [...] Todas as partes do corpo incorruptível, agora destinadas a certos usos 
necessários à vida, não terão outra função que não seja o louvor divino, porque já não haverá 
necessidade então, mas perfeita, certa, inalterável e eterna felicidade”. SANTO AGOSTINHO. A 
cidade de Deus . p. 585. 
382 SANTO AGOSTINHO, A cidade de Deus . p. 585. 
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terrena” e a origem da “cidade celestial” (a cidade de Deus). A primeira calcada no 

amor próprio, com desprezo a Deus. A segunda, fundada no amor a Deus e no 

desprezo de si próprio. “Gloria-se a primeira em si mesma e a segunda em Deus, 

porque aquela busca a glória dos homens e tem esta por máxima glória a Deus, 

testemunha da sua consciência. Aquela ensoberbece-se (sic) em sua glória e esta 

diz a seu Deus: Sois minha glória e quem me exalta a cabeça. Naquela, seus 

príncipes e as nações avassaladas vêem-se sob o jugo da concupiscência de 

domínio; nesta, servem em mútua caridade, os governantes, aconselhando, e os 

súditos, obedecendo”383. 

Embora o cristianismo seja uma profissão de fé e não uma filosofia, os 

estudos filosóficos no medievo servem para elucidar e declarar justo, através da 

razão, o império das verdades reveladas (os dogmas) por Deus aos apóstolos.  A 

filosofia desse período trata de assuntos relacionados a Deus384 e seus atributos e, 

das criaturas enquanto ordenadas a Deus: daí dizer-se que “a filosofia é serva da 

teologia”. Nesta linha, a doutrina Ética parece absorver esta sujeição à teologia.  

Na construção dos conceitos sobre questões filosóficas generalizadas, e 

morais em especial, lança-se mão do legado do mundo grego clássico, sobretudo de 

Platão e de Aristóteles, adequando-o a doutrina cristã. Este procedimento 

transparece especialmente na Ética de Santo Agostinho que já surgira no período da 

patrística385/386. 

O efeito de purificar a alma, em Platão, e a sua trajetória rumo a 

Liberdade até elevar-se à contemplação das idéias, ganha uma transformação em 

                                                 
383 SANTO AGOSTINHO, A cidade de Deus . p.169. 
384 Como exemplos: as evidências da existência de Deus e da vida eterna da alma, distinção entre 
razão e fé, matéria e espírito, a ordenação do Universo (Deus, serafins, querubins, arcanjos, anjos, 
alma, corpo, animais, vegetais, minerais) e bem assim, a sujeição do poder temporal dos monarcas e 
da nobreza ao poder espiritual do papado e do bispado. CHAUI, Marilena. Convite à filosofia . p. 47.  
385 Período entre o século I ao VII. Tem essa denominação em razão da obra de apóstolos (Epístolas 
de São Paulo e Evangelho de São João) e também porque foi conduzida por Padres da Igreja, os 
primeiros líderes espirituais e políticos do cristianismo, após a morte dos supracitados apóstolos. 
Confira em CHAUI, Marilena. Convite à filosofia . p.46.  
386 E também nos estudos de Santo Tomás de Aquino (1226-1274), organizou as verdades da religião 
harmonizando-as com o pensamento aristotélico. Sua obra mais destacada compreende a Suma 
contra os gentios e Suma Teológica. VÁZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética . p. 279. 
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Santo Agostinho.387 Para este, o triunfo do espírito até chegar a Deus, onde atinge a 

felicidade, é inalcançável na dimensão terrena: “[...] corrija Platão, mestre de todos 

esses filósofos, seus livros e diga que os deuses devem deixar seus corpos para 

serem felizes”388 . 

 

3.1.3 A Ética Moderna: Kant 

A Ética no período que vai desde o século XVI até os primórdios do 

século XIX tem um norte antropocêntrico – como parece demonstrar a Ética de 

Immanuel Kant 389. 

A chamada Ética moderna se desenvolve na novel organização social 

que substitui a sociedade feudal da Idade Média e se desenha mediante um 

conjunto de transformações em muitas áreas390.  

Deste contexto elege-se a Ética kantiana que parece ser a expressão da 

Ética moderna. Por outra parte, lembra-se que já se expôs anteriormente a doutrina 

kantiana a respeito da Liberdade (cap. II, 2.3).  

O estudo da moralidade como concebido por Kant envolve o tema da 

bondade dos atos, ou mais especificamente, do que depende essencialmente o 

bom. Kant assevera que nem neste mundo nem fora dele, nada é possível imaginar 

                                                 
387 ”Se, de acordo com o raciocínio dos filósofos, os objetos inteligíveis e os sensíveis ou corpóreos 
são de tal natureza que o corpo não pode ver os inteligíveis, nem a mente pode por si mesma 
contemplar os corpóreos, se esse raciocínio, digo, fora verdadeiro, com certeza não poderíamos ver 
Deus com os olhos do corpo, fossem espirituais embora. [...] Quem será tão pouco sensato que se 
atreva a dizer que Deus desconhece as coisas corpóreas?” SANTO AGOSTINHO. A cidade de 
Deus . p. 584. 
388 SANTO AGOSTINHO. A cidade de Deus . p. 578. 
389 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 42. 
390 “[...] o desenvolvimento científico que se concretiza na constituição da ciência moderna (Galileu e 
Newton) e se desenvolvem as relações capitalistas de produção; na ordem social, se fortalece uma 
nova classe social – a burguesia – [...] que  luta para impor a sua hegemonia política através de uma 
série de revoluções (na Holanda, Inglaterra e França); no plano estatal, desaparece a fragmentação 
da sociedade feudal – com a sua multidão de pequenos Estados – e se criam os grandes Estados 
modernos, únicos e centralizados.[...] Na esfera da espiritualidade, a religião perde a hegemonia 
ideológica. Sobrevém ações reformistas, que fazem ruir a unidade cristã medieval. Nesse novo 
universo social, consagra-se uma sucessão de mudanças que acabam por separar o que o medievo 
ligara: a razão390 divorcia-se da fé (e bem assim, a filosofia, da teologia); a ordem da natureza, de 
Deus (e as ciências naturais das premissas teologais; o organismo estatal, da Igreja; e, por fim, o ser 
humano, de Deus”. VÁZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética . p. 279. 
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que possa ser entendido como bom sem limites, salvo uma única coisa: uma boa 

vontade391. 

 O que caracteriza a bondade de uma ação é a boa vontade com que se 

faz392. Kant explica textualmente no que consiste uma vontade boa, ou como uma 

boa vontade age ou quer. O filósofo afirma que é boa a vontade que se exterioriza 

movida por um autêntico querer, ou seja, quando se realiza não pela finalidade 

proposta, mas “ tão somente pelo querer, isto é, em si mesma”. E considerada em si 

mesma, deve ser avaliada em grau muito mais elevado do que tudo o que por meio 

dela puder ser alcançada em proveito de qualquer inclinação [...]” 393. 

O conceito de dever em Kant engloba em seu conteúdo o conceito de 

uma boa vontade. Isto pode se estampar quando o pensador diferencia o ato de 

conservar a vida conforme o dever ou conservar a vida por dever. No primeiro caso, 

o dever ocorre como fruto de uma inclinação imediata sem qualquer sentido moral. 

Ao revés, aquele que mantém a vida num contexto de abatimento e desespero 

fazendo-o só por dever mesmo desejando a morte e não por inclinação ou medo, 

“então a sua máxima tem um conteúdo moral” 394. 

É desta maneira que a ação do ser humano que age por puro respeito 

ao dever, sem quaisquer outros motivos tem o seu valor moral. Esta sentença deve 

ser cumprida incondicionalmente porque não se fundamenta sobre interesse395 

algum.  Além do mais, a boa vontade não tem um teor determinado, e se apresenta 

apenas como “a forma do querer em geral”. O que vale dizer, ela é universal, 

relaciona-se a todos os indivíduos em qualquer condição. A fórmula desse 

mandamento Kant denomina de imperativo categórico, que para ele é único: “age só 

                                                 
391 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 21. 
392 Kant adverte que, muito embora os antigos exortassem a temperança nas emoções e a  reflexão 
serena, e, não obstante estas pareçam parte do valor íntimo de uma pessoa, ainda assim falta muito 
para que sejam declaradamente boas se não tiverem os Princípios da boa vontade. KANT, Immanuel. 
Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 22. 
393 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 22.  
394 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 25. 
395 Interesse “é aquilo em Virtude do que a razão se torna prática, ou seja, se torna causa 
determinante da vontade. Por isso, só de um ser racional se diz que toma interesse por essa ou por 
aquela coisa; as criaturas irracionais sentem apenas impulsos sensíveis”. KANT, Immanuel. 
Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 92. 
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segundo máxima396 tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 

universal” 397. 

O ser humano que atua estritamente por dever (e não conforme o dever) 

e não se sujeita a outra lei que não aquela que lhe informa a sua consciência moral, 

é, na condição de ser racional puro ou de pessoa moral, “legislador universal, para 

julgar a si mesmo e à suas ações” 398. 

Na concepção kantiana, a consciência de dever pressupõe que o 

homem seja livre, pois as ações resultam da faculdade de se determinar a si próprio 

(sob a regência de leis próprias) que não dependem do mundo fático. É um agir [...] 

de acordo com determinadas leis que se diferenciam de tudo que é empírico, de 

tudo que é mera experiência no mundo dos fatos“ 399. 

O que serve como Princípio objetivo da autodeterminação humana é o 

fim, e este, como é colocado somente pela razão, deve valer de modo igual para 

todos os seres racionais. Kant preleciona que devemos agir sempre de modo a tratar 

a humanidade em nós e nos outros simultaneamente “como um fim e jamais como 

um meio” 400.  

Daí porque conceber o ser humano como meio para se atingir 

determinado fim parece ser para Kant uma postura antiética, pois todas as pessoas 

são fim em si mesmas e, nessa condição integram o mundo da Liberdade ou aquilo 

que Kant denomina de “reino dos fins” 401. 

                                                 
396 Na linguagem kantiana, máxima é o Princípio subjetivo da ação ou do querer e necessariamente 
se diferencia do Princípio objetivo, ou seja, da lei prática. KANT, Immanuel. Fundamentação da 
metafísica dos costumes e outros escritos . p.28/51. 
397 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 51/67. 
398 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 63. 
399 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 59. 
400 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 59. 
401 Kant explica que reino é a “ligação sistemática de vários seres racionais por meio de leis comuns”; 
[...] como as leis determinam os fins segundo a sua validade universal, se se abstrair das diferenças 
pessoais entre os seres racionais{...] poder-se-á conceber um todo do conjunto dos fins [...] em 
ligação sistemática, quer dizer, um reino dos fins que seja possível segundo os Princípios acima [...]. 
Decorre daí, contudo, uma ligação sistemática de seres racionais por meio de leis objetivas comuns, 
isto é, um reino que justamente porque essas leis têm em vista a relação desses seres uns com os 
outros como fins e meios, pode bem ser chamado de reino dos fins [...]”. KANT, Immanuel. 
Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 64. 
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Neste pensar, Kant se prende de modo perseverante à sua doutrina 

Ética antropocêntrica e, entrega à moral o pode ser o seu fundamento maior: “age 

segundo a máxima que possa simultaneamente fazer a si mesma lei universal”402. 

A Ética kantiana rompe com os padrões heterônomos da Ética cristã 

medieval para a qual os critérios que regem a consciência do homem vêm de seu 

exterior. Talvez por isso Kant afirma que o pior que se pode fazer à moralidade é 

tentar deduzi-la de exemplos. Textualmente o filósofo averba que cada exemplo que 

nos seja apresentado tem de ser previamente examinado por nós segundo 

Princípios da moralidade para se conhecer se tal exemplo é digno de servir de 

modelo. E adverte: “o exemplo não pode, de modo algum, ser o que nos proporcione 

o conceito de moralidade. Mesmo o Santo Evangelho tem de ser comparado antes 

de tudo com o nosso ideal de perfeição moral antes de o reconhecermos como tal; 

diz ele de si mesmo:” Por que me chamais bom (a mim que estás vendo)? Ninguém 

é bom (o protótipo do bem) senão só o único Deus (que vós não vedes). Mas de 

onde tiramos o conceito de Deus como bem supremo? Tão-somente da idéia que a 

razão a priori bosqueja da perfeição moral e une indissoluvelmente ao conceito de 

vontade livre. A imitação não tem lugar algum na moral, e os exemplos servem 

apenas para encorajar [...] “403. 

Assim, se pode deduzir que no universo kantiano surge um estágio Ético 

inovador, conquanto passa-se a vislumbrar a conduta moral como própria de alguém 

como o ser humano, um ser que pode ser capaz de abrigar autonomia e Liberdade, 

assumindo o papel de protagonista das suas criações. 

 

3.1.4 A Ética Contemporânea e o Aborto: a visão de Ronald Dworkin404 

A pesquisa, neste ponto, se dirige a uma questão Ética prática: o aborto. 

As discussões que envolvem essa temática são antigas (como se pode ver através 

                                                 
402 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 67. 
403 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros e scritos . p. 39. 
404 Professor de Filosofia da Universidade de Oxford e professor de Direito na Universidade de Nova 
York. 
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dos textos de Platão e Aristóteles anteriormente mencionados), mas continuam 

presentes na sociedade contemporânea.  

O aborto vincula-se ao tema da vida humana em formação, bem jurídico 

que algumas ordens legais (como a brasileira) consagram. As Práticas Abortivas no 

Direito positivo brasileiro são proibidas405, salvo em situações especiais 406. Por outro 

viés, releva notar que o Código Civil brasileiro407 estabelece que a ninguém é 

permitido usar livremente do próprio corpo, seja por diminuí-lo na sua integridade, 

seja por contrariar os bons costumes. 

A discussão sobre o aborto no contexto da Igreja Católica também está 

presente nos textos das Encíclicas Humanae Vitae408 e Evangelium Vitae409 nas 

quais a autoridade papal defende a vida de forma incondicional, sob o argumento do 

seu valor sagrado e inviolável.   

Sobre o debate em torno do aborto busca-se a visão de Ronald Dworkin, 

na obra Domínio da vida. Nesta o autor argumenta que o aborto tem sido objeto de 

reflexões de vários matizes e que os posicionamentos contrários ou favoráveis da 

Sociedade são capazes de polarizar grupos e produzir enfrentamentos tão ferozes 

quanto ameaçadores410. 

Embora existam posições antagônicas, Dworkin aponta para uma 

possível solução para o embate em torno dessa questão pontual da Ética. Na sua 

                                                 
405 “Art. 124: Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: Pena- detenção, 
de 1(um) a 3(três) anos”.Código Penal de 1940.E também os arts. 125 a 127 do Código Penal de 
1940. 
406 “Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: I – se não há outro meio de salvar a vida da 
gestante; II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante 
ou, quando incapaz e, de seu representante legal”. Código Penal de 1940. 
407 “Art. 13: Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando 
importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes” . Código 
Civil de 2002. (grifei)  
408 Carta Encíclica do Papa Paulo VI, de 25-03-1968, sobre a regulação da natalidade.  
409 Carta Encíclica do Papa João Paulo II, de 25-03-1995, sobre o valor e a inviolabilidade da vida 
humana (especialmente cap. III, parágrafo 58, sobre Práticas Abortivas).  
410 Fatos sociais ocorridos nos Estados Unidos da América do Norte e que deflagraram uma guerra 
contra o aborto: a reação dos grupos pró-vida ante decisão no famoso caso Roe contra Wade na qual 
o Supremo Tribunal declarou que qualquer lei estadual que proibisse o aborto - nos dois primeiros 
trimestres de gestação – era inconstitucional. DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, 
eutanásia e Liberdades individuais. p. 7.  
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tese, sublinha que a solução que propõe não deverá insultar nem humilhar nenhum 

grupo, de sorte que, todos poderão aderir sem que sua adesão implique a perda do 

respeito por si mesmos411. 

A visão pessimista e negativa do caráter do debate sobre as Práticas 

Abortivas parece constituir um erro. Tal equívoco se configura ante uma falta de 

clareza intelectual bastante disseminada que pode, no entanto, ser suprimida 

mediante uma análise cuidadosa de uma distinção fundamental: o aborto de objeção 

derivativa e o aborto de objeção independente412. 

No primeiro posicionamento, repele-se o aborto porque se considera que 

a vida humana começa no instante da concepção e que o feto desde então é uma 

pessoa. Neste sentido, o aborto é assassinato e viola o Direito do indivíduo de não 

ser morto. Alguém com esse tipo de compreensão tem a opinião de que as 

autoridades governamentais devem proibir ou regular a prática abortiva, pois têm 

uma incumbência derivativa de oferecer proteção ao feto413. 

No segundo posicionamento, repudia-se o aborto porque a vida do ser 

humano tem um valor inato e sagrado, que inicia quando a vida biológica começa. 

Assim, o aborto é inaceitável porque é uma afronta a um bem que possui um valor 

sagrado independente de qualquer fase ou forma da vida humana. Uma pessoa que 

adote essa objeção e se convença que o aborto deve ser uma prática proibida ou 

regulada pela legislação por este motivo, crê que as autoridades têm uma obrigação 

independente de amparar o valor que é inerente a vida humana414. 

A noção de que o abortamento415 é pecaminoso ou ato iníquo porque a 

vida humana é sagrada, distingue-se da idéia de que é um pecado ou uma inJustiça 

porque um embrião tem o Direito à vida. Assim, aquela primeira posição abraça uma 

                                                 
411 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 12.  
412 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 12- 13. 
413 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 13. 
414 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 13. 
415 Emprega-se aqui no mesmo sentido de aborto, embora as expressões possam ser utilizadas na 
doutrina de forma distinta. Por exemplo, para o autor Fávero, o abortamento é o ato em si e aborto é 
o produto eliminado pela ação de abortar.Sobre isto ver em FÁVERO, Flamínio. Medicina Legal – 
infortunística, tanatologia, sexologia, criminologia e psicopatologia. 9 ed. Belo Horizonte: Vila Rica, 
1973, p.138.  
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razão contrária ao aborto não porque o feto em formação seja uma pessoa e como 

tal, titular de Direitos ou de interesses peculiares. Estes interesses não parecem 

relevantes: o fato é que, nessa idéia exterminar um feto é um erro, tenha ou não 

Direitos a amparar. E por extensão, igualmente significa que se pode achar errado 

retirar o suporte vital de um paciente vegetativo irreversível, ou auxiliar um paciente 

terminal de câncer a dar cabo de sua vida, favoreça ou não o óbito eventuais 

interesses do paciente416. 

 A convicção de que a vida do ser humano, em qualquer fase de seu 

ciclo, tem um valor que lhe é próprio e digno de veneração (e de preservação, 

tutelada pela ordem jurídica417) pode, apresentar um motivo para que as pessoas se 

coloquem radicalmente contrárias ao aborto. Neste sentido, o aborto é observado 

como uma barbaridade em qualquer situação, sem acreditar, sob qualquer ângulo, 

que uma minúscula unidade de células recém-hasteada na cavidade uterina, 

desprovida de órgãos, massa cerebral ou sistema nervoso, já possa ser algo que 

possua Direitos418.  

Nesta linha de raciocínio, mesmo alguém que não considere o ovo 

recém-implantado como um sujeito titular de interesses, pode, portanto, colocar-se 

veementemente contrário à prática abortiva quanto outro que permaneça afirmando 

o contrário. É esta visão desvinculada de Direitos ou não do feto que Dworkin 

nomeia objeção independente. Ao revés, como já dito, para aquele ponto de vista 

que entende que o feto, em qualquer fase de sua formação tem Direito a ter Direitos, 

o autor denomina objeção derivativa 419. 

Estes posicionamentos contrários ao aborto, assentados em motivações 

diferentes, conseqüentemente, podem trazer repercussões muito distintas na 

dimensão política420 e, portanto, restringir ou ampliar o Princípio de Liberdade. 

                                                 
416 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 14.  
417 Por exemplo: Arts. 121, 122, 123, 124 a 137 do Decreto-lei nº 2.848, que institui o Código Penal. 
Publicado no Diário Oficial da União em 31-12-1940. 
418 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 15.  
419 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 13. 
420 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 15. 
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Parece que o que tem envenenado a controvérsia pública sobre o 

aborto, fazendo-a mais beligerante e menos sensível à qualquer exercício 

argumentativo e à transigência do que deveria ser, é justamente a confusão entre os 

dois tipos de razões  para crer que o aborto é amiúde, quando não sempre, 

moralmente errado. Desta maneira, o debate sobre o aborto parece incapaz de 

reconhecer uma distinção fundamental entre as bases derivativas e 

independentes421. 

Uma pesquisa Time/CNN realizada em 1992 relatou que 49% das 

pessoas entrevistadas concordavam com a afirmação de que uma mulher deve ter a 

Liberdade para abortar se assim decidir, não importando por que razão o faça; 38% 

aceitavam que o aborto deve ser legalmente permitido em face de certas 

circunstâncias e apenas 10% se manifestaram pela ilegalidade do aborto sob 

qualquer aspecto 422. 

Por outro lado, destaca-se outra pesquisa realizada pela NBC News/Wall 

Street Journal, também feita em julho do ano supracitado, relata que somente 26% 

dos entrevistados achavam que o aborto deve ser ilegal, ao passo que os 67% 

remanescentes achavam o contrário423. 

Igual pesquisa levada a cabo pela Wirthlin/Catholic Conference  fez a 

constatação que 60% das pessoas entrevistadas estavam extremamente convictas 

ou muito convictas, que a vida da criança que está sendo gestada deve ser 

amparada, e que as crianças não nascidas têm Direito à vida; 7% se mostraram 

absolutamente contrários à legalização do aborto em toda e qualquer contingência e 

tão somente 14% entendiam que o aborto só deve ser legal quando imprescindível 

para salvar a vida da mãe 424. 

                                                 
421 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 12-13/15.  
422 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 16. 
423 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 17. 
424 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 17. 
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Mesmo que se leve em conta possíveis equívocos entre os grupos 

entrevistados e um certo nível de distorção nas diferentes formas de articular as 

mesmas questões, estes resultados podem parecer desconcertantes425. 

Contudo, esta impressão das pesquisas só permanece, se se 

administrar uma leitura das afirmações das pessoas de que o aborto é um homicídio 

(ou tão cruel quanto um assassinato). Ou, ainda, que as crianças que não nasceram 

têm “Direito” à vida como se tivessem Direitos e interesses próprios. Ora, parece que 

ninguém pode reconhecer, de maneira coerente, que um feto tem o Direito de não 

ser eliminado e, simultaneamente, asseverar que é um erro que o Estado ampare 

esse Direito através das leis penais426. 

Do mesmo modo, se as discussões sobre o aborto são enfrentadas 

tendo como bandeira o valor intrínseco e cósmico da vida humana, têm também uma 

índole ou um caráter muito próximo da religião. Assim, pode não causar espanto o 

fato de que muitas pessoas condenem a prática abortiva e ao mesmo tempo 

acreditem que não cabe às autoridades governamentais estigmatizá-la com a mão 

pesada da lei penal. Tal pensamento pode ser compatível com a tradicional noção 

de Liberdade de consciência típica das democracias pluralistas427, nas quais se 

entende que descabe aos governantes estabelecer regras sobre matérias que 

envolvam valores de ordem Ética, espiritual, especialmente de matizes religiosos428. 

Adotando esse raciocínio as pesquisas de opinião sugerem uma razão 

para afastar a explicação habitual de que a discussão sobre o aborto se relaciona, a 

saber, se o feto é ou não portador de interesses e Direitos. Assim, pode ser que 

grande parte das pessoas que vêem o aborto como uma prática moralmente 

condenável, o fazem não porque o feto é alguém que tenha interesses próprios, mas 

porque o feto encarna um valor que é próprio, inerente à vida humana. Por outro 

                                                 
425 “[...] Ainda que os resultados das pesquisas difiram consideravelmente, muitas delas registram 
uma difundida e persistente condenação moral do aborto. [...] Contudo, as pesquisas de opinião 
também mostram que um número substancial e crescente de norte-americanos acredita que o aborto 
não deve ser proibido por lei”. DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades 
individuais. p. 16. 
426 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 17. 
427 Aqui no sentido do reconhecimento do Estado à Liberdade de pensamento, de crença filosófica ou 
religiosa.  
428 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais., p. 19. 
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lado, pode ser extremamente difícil aceitar a idéia de que um feto possa ter 

interesses próprios, principalmente o interesse de não ser eliminado desde o 

momento da concepção429. 

Nem tudo que é vulnerável à destruição tem interesse em não sê-lo. 

Nessa linha de pensar, há alguns exemplos. É assim com uma escultura, que, não 

obstante possa ter um valor cultural, não tem interesse próprio: um ato de vândalos 

contra a obra de arte não é injusto para com ela.Igualmente não parece bastar que, 

para que alguma coisa tenha interesses, seja suficiente que esteja com vida e em 

via de atingir a maturação: não vai contra a vontade de um vegetal como a cenoura 

o fato de ser tirada da terra antes de madura e levada para o consumo como uma 

comida fina e apetitosa. Assim também não é suficiente que alguma coisa que irá 

desenvolver-se e tornar-se diferente ou mais bonita – como uma borboleta, por 

exemplo, que parece ser mais bonita que a lagarta, mas que, no entanto não 

significa que seja melhor, para a lagarta, que se converta em borboleta430. 

Neste exercício argumentativo, para que alguma coisa tenha interesses, 

igualmente não basta que tenha a possibilidade de evoluir até transformar-se num 

ser humano só pelo fato de ser tratado de forma correta. Nesta hipótese concebida 

por alguns cientistas é possível a produção de um ser humano através do método 

chamado partenogênese431.  

Na linha deste pensamento, o sangramento menstrual não iria de 

encontro aos interesses do óvulo; uma mulher que utilizasse anticoncepcionais não 

estaria, em todos os seus ciclos menstruais, violando os Direitos humanos de 

alguém. Esse tipo de atitude parece que não pode ser considerado um ato causador 

de lesões ou injusto para o restante do todo, da mesma forma que não estaria 

atuando contrariamente aos seus interesses432. 

À probabilidade de se objetar que, um feto recém-concebido, é diferente 

de um óvulo que não foi fertilizado, porque aquele prescinda de qualquer ajuda de 

                                                 
429 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p.20.  
430 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 20.  
431 Reprodução do ovo que não foi fecundado por meio do gameta feminino. 
432 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 20.  
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fora, se contesta: o feto parece necessitar sim de ajuda externa, seja da gestante 

seja, eventualmente, da ciência433. De qualquer maneira, esta distinção, não parece 

ser importante para a questão posta. Não parece lógico que alguma coisa tenha 

interesses próprios – embora seja importante o que lhe possa ocorrer - “[...] a menos 

que tenha, ou tenha tido, alguma forma de consciência: algum tipo de vida mental e 

de vida física” 434. 

Sob outro aspecto, os seres que têm a capacidade de sentir dor têm 

também a capacidade de querer evitá-la. É completamente contra os interesses dos 

animais o fato de submetê-los à dor, ao se tornarem reféns, mesmo em nome da 

Ciência. De igual modo, provocar o sofrimento a um feto que já possui um sistema 

nervoso central bem desenvolvido também contraria seus interesses. Contudo, um 

feto somente passa a ter consciência da dor quando sua genitora se acha em fase 

adiantada de gravidez, pois, antes disso seu cérebro ainda não está suficientemente 

desenvolvido435. 

Tudo indica que ainda não há qualquer fundamento para que se possa 

supor que a sensação de dor seja viável antes que se estabeleça uma ligação “[...] 

entre o tálamo do feto, para o qual fluem os receptores nervosos periféricos, e seu 

neocórtex ainda em desenvolvimento; [...]” 436. 

Embora os estudos científicos ainda não tenham alcançado o instante 

exato em que ocorre a supracitada conexão, há indícios que esta se dá depois da 

metade do período gestacional, ou seja, aproximadamente por volta das 22-23 

semanas 437.  

Dworkin, ao citar pesquisas na área da embriologia, destaca que é 

quase certo que no futuro esse limite de segurança contra a violação da 

                                                 
433 A ilação que se pode talvez retirar daqui é que a mulher grávida que fume ou se drogue ou que 
não se alimente adequadamente, negligencia a sustentação externa que o feto necessita para evoluir. 
Eventualmente também a ciência pode ser decisiva para a evolução do feto quando este, por 
exemplo, alojar-se em uma das trompas do aparelho reprodutor feminino. Tal interferência configura a 
ajuda externa para a continuidade e o desenvolvimento do feto como explica Dworkin. 
434 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 21. 
435 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 21.  
436 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 22.  
437 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 22.  
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sensibilidade será posterior à vigésima semana de gestação. De qualquer sorte, não 

parece haver dúvidas para o autor, que o aparato composto pelos neurônios 

indispensável à qualquer tipo de interesses surge em momento mais avançado de 

sua gestação438.  

Este aspecto destacado – ou seja, o de que um feto imaturo não pode 

ter interesses e conseqüentemente também não possui o interesse para sobreviver – 

amiúde parece não ser considerado a verificar-se em uma parte das pessoas um 

raciocínio equivocado. Veja-se no exemplo: considera-se que é muito importante que 

se esteja vivo nesse momento e que não se tenha sido morto no passado. Deste 

modo, raciocina-se que, ao tempo em que se foi um feto recém-concebido, foi 

apropriado que não se tenha sofrido um aborto. Assim, qualquer ser humano na fase 

fetal é detentor de interesses desde o instante mesmo da concepção e o aborto, 

assim, contraria tais interesses439.   

Parece que o supracitado raciocínio é enganoso. O motivo deste 

possível engano deve ser analisado. Assim, já que as criaturas com interesses 

subsistem, é compreensível que se alguns acontecimentos específicos tivessem 

ocorrido teriam contrariado esses interesses. Por exemplo: é de interesse de alguém 

que seu pai não tenha viajado horas antes de tê-lo concebido. Contudo, tivesse esse 

pai se ausentado, não se pode assegurar que teria contrariado os interesses desse 

eventual filho, pois, nunca teria existido alguém cujos interesses pudessem ter sido 

prejudicados pela viagem440. 

Quando um ser na condição fetal é eliminado pode haver uma criatura 

em relação à qual alguém poderia ter ponderado acerca desse procedimento 

reprovável – há, no mínimo um candidato a esse papel. Contudo, a vida do feto 

antes de ser abortado parece não fazer diferença alguma para o ponto de vista 

lógico441. 

                                                 
438 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 22. 
439 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 24.  
440 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 25.  
441 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 25.  
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Do mesmo modo como é do interesse de todos que todas as pessoas 

vivas considerem relevante que o planeta no qual se vive não tenha sido destruído 

por colidir com um meteoro442. 

Se o aborto agride ou não os interesses de um feto é uma questão que 

parece estar condicionada ao fato de conhecer se o próprio feto tem interesses no 

instante em que se faz o abortamento, e não se tais interesses irão ocorrer na 

hipótese do aborto não ser realizado. Esta diferenciação pode servir de auxílio para  

interpretar o que tem sido um mistério para alguns; por que para aquelas pessoas 

que moralmente aceitam a prática abortiva, também pensam que se a gestante optar 

pela gravidez até o fim, deve adotar uma conduta que não prejudique a criança que 

vai nascer443. 

 Supõe-se haver uma contradição – a de administrar a morte de alguma 

coisa (que parece ser pior) e, ao mesmo tempo considerar que não se deve causar-

lhe qualquer tipo de danos, caso se optar pela continuidade da vida. Neste raciocínio 

pode não parecer lógico imaginar que seja um erro fumar e um acerto abortar. 

Contudo, o possível equívoco dessa ilação está justamente no erro acima 

examinado. Por exemplo: se a mulher grávida fumar, posteriormente poderá existir 

uma pessoa cujos interesses terão sido gravemente comprometidos.No entanto, se 

ela interromper intencionalmente a gravidez, não haverá um ser humano cujos 

interesses terão sido comprometidos pela sua conduta 444.  

O exemplo que se acaba de trazer, não significa, no  entanto, que o 

aborto não seja um erro ou que não seja moralmente pior do que expor a 

riscos uma criança que ainda não nasceu. O ponto é que, se o aborto pode ser 

um erro no começo da prenhez, não é porque vai de e ncontro aos interesses 

do feto eliminado e sim por razões de caráter indep endente 445. Este 

entendimento, para esta pesquisadora, parece ser ma is coerente que o 

posicionamento de caráter derivativo.  

                                                 
442 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 25.  
443 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p.25.  
444 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 26.  
445 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 26.  



 94 

Inclusive, porque, o pensamento daqueles (dos que são contrários ao 

aborto por razões independentes) parece ser mais compatível com a tradicional 

tolerância de credo enraizada na maioria dos sistemas mais democráticos da 

atualidade 446.  

Se a problemática do aborto se relaciona (como se acredita), ao fato de 

saber se a vida humana é sagrada ou não, e por que o é, e ainda, sobre quais atos 

representam respeito ou desprezo pela vida humana – então, as concepções sobre 

as Práticas Abortivas podem repercutir, sobre comportamentos, noções e impulsos 

inatos. Conseqüentemente podem também desenhar as reações em outras 

temáticas morais e políticas447. 

Neste sentido, se uma pessoa crê que nenhum episódio ou interesse 

pode abonar o óbito de um feto provocado intencionalmente, mesmo que este feto 

não possua interesse próprio, é possível que igualmente creia que não há motivo 

justificável que autorize que um paciente desenganado morra, mesmo que não 

tenha mais nenhum interesse a proteger448.  

De outro norte, se uma pessoa acredita que é moralmente tolerável 

abortar quando o feto concebido possui anomalias449 - é bem possível que também 

ache melhor colocar termo à vida de um doente terminal que num quadro de dor 

lancinante deseje morrer, ou de um paciente vegetativo sem qualquer possibilidade 

de reversão no seu quadro clínico450.  

O conceito que une a todos – ou seja, a idéia de que nossas vidas têm 

“um valor intrínseco e inviolável” – igualmente nos separa de modo profundo e 

sistemático. Isto porque, a idéia que cada um possui sobre a importância e o 

significado daquele conceito, em tese, pode acompanhá-lo ao longo de sua 

existência. Estas posições são parte da moral individual; contudo, parece que os 

                                                 
446 Nesse sentido, veja-se especialmente o texto constitucional brasileiro de 1988: Art. 5º, incisos VI e 
VIII. 
447 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 37.  
448 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 37. 
449 Como a anencefalia, por exemplo. 
450 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 37.  
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seres humanos não reagem às grandes temáticas morais ou jurídicas apenas como 

pessoas individuais 451. 

Um certo número de pessoas persiste na afirmação de que seus 

posicionamentos sobre temas de tão grande importância são o reflexo de 

comprometimentos ou de fidelidade mais ampla e mais geral do que apenas 

convicções individuais. Assim, tais pessoas aliam suas opiniões como corolário de 

sua vinculação com o grupo religioso, filosófico ou político (como católicos, judeus, 

luteranos, batistas, ateus, anarquistas, socialistas) ou como conseqüência de sua 

filiação a uma idéia mais ortodoxa ou radical sobre Justiça e Sociedade452.  

À luz deste entendimento, as idéias acerca do aborto são determinadas 

pelos valores objetivamente postos – (ou seja, trata-se de Ética prática) pelos 

supracitados grupos e não tão somente idéias ligadas a uma posição subjetiva 

perante aqueles valores, ou seja, não se ligam à moral individual (esta entendida 

como uma posição particular perante os valores)453 ou como moral autônoma. 

Enfrentando a questão sob o ponto de vista do valor intrínseco da vida, 

duas categorias de coisas são intrinsecamente valiosas – aquelas que são em 

conteúdo valiosas (quanto mais as possuirmos, melhor) e as que não são, mas que 

possuem valor em direção muito distinta: os valores sagrados454. Estes valores 

sagrados podem desdobrar-se em valores que decorrem de associação (ou 

designação) ou pela sua história455. 

Assim, algo possui a condição de sagrado quando sua destruição 

intencional “desonra o que deve ser honrado”. Como já se mencionou, este processo 

pelo qual uma alguma coisa pode se tornar sagrada para uma pessoa ou para uma 

Sociedade em particular pode ocorrer de duas maneiras. A primeira delas ocorre por 

                                                 
451 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 38.  
452 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 48.  
453 Neste aspecto têm importância capital as idéias religiosas de cada grupo distinto como acima 
referenciado, sendo igualmente relevante o movimento feminista. De tal sorte que, nos Estados 
democráticos, os reflexos da Ética de cada grupo ter  a possibilidade de repercutir nas restrições 
legais sobre o aborto promulgadas por seus respectivos legislativos. DWORKIN, Ronald. Domínio da 
vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 48-84.  
454 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 97. 
455 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 103-104. 
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associação ou por designação. É o caso do respeito à bandeira nacional. Muitos 

cidadãos têm a bandeira como algo sagrado por sua associação com a vida do país; 

desta forma, o respeito que concebem que devem à nação é transportado para a 

bandeira. Para aqueles que pensam assim, o valor daquele símbolo nacional não é 

algo subjetivo ou pessoal. Eles reverenciam a bandeira pelo seu valor sagrado. Este 

“caráter sagrado é uma questão de associação” 456. 

Outra razão pela qual algo pode ter valor sagrado (para algumas 

pessoas) está vinculada a sua origem, ou seja, a maneira como historicamente 

surgiu. Nesta categoria se incluem as obras de arte, as espécies vivas em perigo de 

extinção. Isto pode acontecer mesmo que a maioria das pessoas que luta pela 

preservação e pela sua continuidade não tenha qualquer contato direto com o bem 

que buscam proteger. O sentido de sua ação política prende-se tão somente ao 

sentimento de que é vergonhoso que a conduta deliberada ou irresponsável do 

homem provoque o seu desaparecimento. É um sentimento de pudor, de “vergonha 

cósmica” o fato de uma espécie pertencente ao mundo natural interromper seu ciclo 

de vida em conseqüência da conduta humana457. Nesta circunstância, o que parece 

relevante, não é o quantitativo de espécies vulneráveis à ação deletéria do homem e 

sim o fato de que a espécie contida em cada unidade seja extinta pela ação do 

homem458. 

Estendendo-se este raciocínio à eliminação de um feto, pode-se 

compreender porque quando se opõe ao aborto parece ser irrelevante a questão da 

densidade demográfica do planeta. O que parece significativo, é que uma vida 

humana tenha começado e, portanto, o que importa é que ela possa se desenvolver, 

amadurecer e não se perder. A ação humana que interrompe o curso natural da vida 

pode provocar uma sensação de vergonha perante o universo pelo fato de se retirar 

algo que pertence a esse universo. Significa dizer que não se deve destruir o que a 

natureza produziu 459. 

                                                 
456 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 103.  
457 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 105.  
458 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 105.  
459 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 105. 
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Entretanto, pode haver semelhança nessa linha de pensamento entre a 

reverência que se faz para um objeto de arte valioso e a apreensão com a 

sobrevivência das espécies. Assim como a arte também as espécies são coisas 

invioláveis não por associação, mas em razão de sua história, da maneira como 

passaram a existir, como resultado de um processo de criação 460. 

Dworkin registra que para muitos norte-americanos e mesmo para 

muitas pessoas de outros países, o processo de evolução é rigorosamente um 

processo de criação que tem em Deus o seu Criador. Com base neste fundamento, 

ocasionar o perecimento de uma espécie é o mesmo que destruir o plano de criação 

do mais primoroso de todos os artistas 461. 

No entanto, talvez se possa considerar que muitos que querem oferecer 

proteção às espécies animais que estão em vias de extinção ou às outras belas 

obras produzidas pela natureza, não acreditam em um Deus criador ou nem mesmo 

numa inteligência superior que tudo dirige. Para tais pessoas, a semelhança entre 

arte e natureza pode ser tão somente uma semelhança: refere-se à natureza como 

causa criadora somente como um exercício metafórico para representar sua 

convicção primeira, mas segura, de que a natureza e a arte são uma sucessão de 

transformações ordenadas cujos produtos são, por Princípio, não violáveis462. 

Naquele sentido, as pessoas vêem como vergonhoso que o ser humano 

agrida e elimine o que foi produzido ao longo de uma eternidade. Isso pode 

acontecer não pela razão de que algum artista sobrenatural ou cósmico o tenha 

produzido, “mas apenas porque em algum sentido fundamental, essa destruição é 

algo vergonhoso e intrinsecamente mau”463. 

Igualmente parece que, quando algumas pessoas asseguram que o fim 

de uma espécie é um esbanjamento do investimento da natureza, não pretendem 

                                                 
460 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 105.  
461 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 105. 
462 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 110.  
463 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 110.  
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com isso dizer que a natureza seja um investidor consciente. Podem pretender dizer 

que ainda assim a natureza é digna de respeito464. 

Releva notar também que pode haver dois outros traços nas convicções 

sobre o que é sagrado e inviolável: pode haver graus do sagrado, assim como 

daquilo que é maravilhoso e há, também, no que se refere ao inviolável, o aspecto 

da seletividade. Por exemplo: pode ser um sacrilégio a destruição de uma obra de 

um artista de menor expressão da época do Renascimento, mas não tanto quanto a 

destruição de um Bellini465. 

Neste pensamento, pode trazer muito pesar o fato de uma espécie 

exótica e bonita de ave ser dizimada, contudo, pode ser ainda mais lamentável que 

se acabe com o tigre siberiano. Assim, ainda que se fique pesaroso com o 

extermínio total das cobras ou dos tubarões, o lamento talvez seja duvidoso, pois, 

pode-se considerar não muito trágica a eliminação de animais que são perigosos466. 

Pode-se considerar também que as convicções acerca do que seja 

inviolável possuem um caráter de seletividade: não se confere o status de sagrado a 

tudo que é produzido pelos seres humanos. Confere-se à arte um tratamento de 

inviolabilidade, mas não aos automóveis, por exemplo, mesmo que sejam criações 

humanas. Igualmente não se confere esse tratamento de coisas invioláveis a tudo 

que é produzido, (mesmo que produzido mediante demoradas etapas naturais) 

como, por exemplo, os depósitos de petróleo e de carvão mineral. E muitos parecem 

não sentir qualquer sensação de culpa em podar árvores para construir habitações 

ou por abater mamíferos como as vacas para que sirvam de alimento467. 

Nessa ponderação se procura demonstrar que só se consideram 

sagradas algumas espécies de seres vivos: poucos se sensibilizam com a extinção 

de um tipo de inseto mesmo que inofensivo. Num outro exemplo, tudo indica que o 

                                                 
464 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 111.  
465 Vicenzo Bellini (1801-1835), músico italiano; fez uma peça que parece ser bem conhecida: 
“Romeu e Julieta” . 
466 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 111.  
467 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 111-112.  
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vírus da Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida – AIDS, uma vez erradicado 

traga comemorações isentas de sentimentos de culpa468. 

Desta maneira, parece que se pode demonstrar que o sentido de 

inviolabilidade que se imprime em produtos e em tipos de processos criadores ou 

naturais está vinculado a critérios de seletividade e que estes por sua vez se 

associam a uma rede de sentimentos e de intuições469. 

Por meio destas considerações se chama a atenção para o fato de que 

pode ser viável compreender que o entendimento de grande parte das pessoas 

sobre algumas questões Éticas práticas470 tem uma raiz comum (embora possam 

apresentar em alguns pontos algumas diferenças): a de que “qualquer forma de vida 

humana individual” não deve ser violada471. 

 Na esteira deste pensamento, se alguém convencionalmente religioso 

pode adotar a crença de que a espécie humana é a mais grandiosa obra da criação 

de Deus; e, mesmo sem usar a lente da religião, mas sob a ótica evolucionista, 

também se pode conceber que a vida humana deve ser inviolável, haja vista que a 

sua profanação pode comprometer a continuidade de todos os campos do saber, 

incluindo-se toda arte e toda cultura que fatalmente sucumbiriam com o 

desaparecimento do ser humano sob a face da terra472. 

A conjugação “de natureza e arte” - dois símbolos que parecem estar 

ligados ao sagrado, reforça a afirmativa de que a existência de cada ser humano 

individual é igualmente improfanável em si mesma, porque cada vida humana, per 

se, pode ser designativa do resultado daquelas duas tradições criativas473. A 

concepção de que “a natureza é criativa” – parece exercer uma função relevante 

para argumentar que cada vida humana constitui algo inviolável e sagrado por si 

mesmo.  

                                                 
468 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 112.  
469 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 112.  
470 Tais como o aborto e a eutanásia. 
471 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 113.  
472 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 114.  
473 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 114.  
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As religiões de maior penetração no Ocidente parecem abraçar a idéia 

de que Deus criou o ser humano à sua própria imagem, e, que, cada um dos seres 

humanos constitui uma figuração divina, e não tão-somente uma obra produzida por 

um criador divino. Aqueles que se submetem a esta palavra de fé podem crer que 

cada homem – e não somente a humanidade como um todo – “é uma obra-prima da 

criação”474. 

Essa noção sob uma ótica secular (que confere a supracitada obra-prima 

à natureza e não a Deus), parece estar bem presente em Shakespeare, no texto do 

seu personagem Hamlet quando este averba ”Que obra é o homem!”. Neste mesmo 

sentido, James Tyrrel, que projetou para Ricardo III o homicídio dos príncipes, conta 

que um dos assassinos se sente apavorado ao notar que havia dado cabo da mais 

“perfeita e doce obra que a Natureza já criou desde os primórdios da criação”475. 

 Os exemplos acima podem ilustrar (o pensamento) de que para alguns 

os seres humanos são criaturas notáveis dentre outras tantas obras da natureza e 

que por isto mesmo pode ser pavoroso que uma só vida humana seja dizimada. 

Outro elemento aliado ao conceito de santidade e que pode reforçar a 

idéia de que a vida é algo sagrado refere-se ao fato de que cada pessoa que 

amadurece física, intelectual e moralmente é resultado não somente da criação 

natural, mas também do empreendimento intencional, traço que parece se 

homenagear também quando se reverencia uma obra de arte. Neste ângulo, por 

exemplo, uma pessoa madura pela forma de agir, pela sua história pessoal, pelas 

habilidades que desenvolveu, como também pelos seus interesses, suas ambições e 

emoções, é algo que se assemelha a uma obra de arte. É que em todos estes 

aspectos o ser humano constitui um resultado criativo da inteligência humana. 

Criação que por sua vez também pode estar associada à de seus pais, à de outras 

pessoas, à de sua cultura e inclusive às escolhas que a pessoa fez, sua própria 

criação476/477. 

                                                 
474 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 114.  
475 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 114.  
476 Para exprimir a idéia de vida, os gregos empregavam dois termos que marcam a diferença acima 
apontada: zoe, para designar vida física ou biológica, e bios que para eles significava a vida como 
“processo vivido”, constituído pela soma total de atos, escolhas, motivos e fatos que integram o que 
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A fim de tornar mais evidente a preocupação do ser humano com a 

sobrevivência da espécie considerada como uma unidade, o pensamento de que 

cada existência humana deve ser respeitada e não pode ser violada tem origens em 

dois pedestais do sagrado que se harmonizam e se encontram: a obra criada pela 

natureza e a obra criada pelo ser humano. Assim, qualquer que seja a criatura, até 

mesmo o mais jovem dos embriões, pode não deixar de ser um sucesso do poder 

criador de Deus que elabora, como se do nada fosse, uma criatura complexa 

(formada pela união de muitas substâncias) e racional. Ao mesmo tempo, esse 

embrião pode designar uma vitória do que se pode chamar de “milagre” da 

multiplicação do ser humano, que pode fazer “com que cada novo ser humano seja, 

ao mesmo tempo, diferente dos seres humanos que o criaram e uma continuação 

deles”478. 

Diferente do natural (espontâneo, acidental), outra maneira de “criação 

sagrada” (o empreendimento humano), parece resultar in continenti quando a 

gravidez é programada. Designa que a determinação dos genitores de conceber e 

“trazer ao mundo um filho” é uma opção de criação. Neste sentido, parece que 

qualquer criança que continuar a viver após o nascimento é constituída, guardadas 

as devidas proporções, de caráter e de capacidade em razão das escolhas feitas 

pelos seus pais e ante o processo histórico-cultural por que passou a Sociedade479. 

De outra feita, se pode considerar também que, margeando a trajetória 

evolutiva da criança, são suas opções criativas individuais que poderão estabelecer, 

gradativamente suas idéias, sua maneira subjetiva de ser, seus projetos ambiciosos, 

suas emoções, seus relacionamentos e suas vitórias. Designa que a criança elabora 

a sua existência quase da mesma maneira “como um artista cria uma pintura ou um 

poema”480/481. 

                                                                                                                                                         
se chama atualmente de biografia.DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e 
Liberdades individuais. p. 115.   
477 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 115.  
478 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 115.  
479 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 116. 
480 Essa analogia pode ser não muito apropriada, uma vez que pode sugerir que se deve dar valor a 
uma pessoa da mesma maneira que se valoriza uma obra de arte: mais por sua estética do que por 
suas qualidades morais ou intelectuais. DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e 
Liberdades individuais. p. 116.  



 102

Neste modo de olhar, pode-se igualmente observar a forma de se 

nortear uma vida como uma espécie de exercício criador de tal sorte que se tem 

motivos para homenageá-la quanto se os tem para prestar reverências a um objeto 

de arte. 

Assim, seja qual for o seu desenho, a vida humana parece reclamar 

consideração e defesa diante do complexo empreendimento de criação que 

representa. Mas não somente por isto; também, pelo possível assombro que pode 

causar em face “dos processos divinos ou evolutivos” que produzem continuamente 

outras novas vidas a começar daquelas vidas que vieram antes. A vida humana 

pode exigir respeito também pela história cultural de um país, de um grupo social ou 

de um idioma pelos quais uma pessoa pode assimilar e oportunizar a continuidade 

para muitas outras gerações de culturas e de maneiras de viver482. 

A vida humana igualmente pode inspirar reverência e exigir proteção 

também pelo fato de que quando a vida mental se inicia e se desenvolve é parte de, 

como assevera Ronald Dworkin “um processo misterioso e inevitável do qual todos 

participamos e que é, portanto, a mais poderosa e inevitável fonte de empatia e 

comunhão que temos com cada uma das outras criaturas que se defrontam com o 

mesmo desafio assustador”483 . 

O possível sentimento de horror que pode se apossar do ser humano 

pela eliminação propositada da vida de alguém designa um desgosto “comum e 

inarticulado” do valor inerente de cada uma daquelas esferas do investimento 

realizado484. 

Este modo de pensar voltado para o aspecto sagrado da vida parece 

que pode explicar, de forma mais clara (do que aquela interpretação mais 

comum)485, as duas posturas que se opõem à prática do aborto486. 

                                                                                                                                                         
481 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 116. 
482 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 116. 
483 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 116. 
484 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 117. 
485 Enquanto que a explicação mais tradicional imagina que tais atitudes estão baseadas em distintas 
visões que se vinculam à problemática “de se, e quando, o feto é uma pessoa com Direito à vida”. 
DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 117.  
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A se aceitar que dois grupos (dos mais Conservadores e dos mais 

liberais) concebem que, a vida humana é inviolável e de que qualquer abortamento 

significa desperdício então isto pode significar que o aborto é per se, algo do qual se 

deve envergonhar e se deve reprovar. Esta premissa talvez possa explicar por que 

as duas facções apresentam entre si pontos de divergência e de convergência 

acerca das Práticas Abortivas487. 

A começar pelos pontos de consenso, tanto Conservadores quanto 

liberais parecem ter em conta que, o ato de provocar o aborto moralmente pode ser 

mais grave ainda em algumas circunstâncias. Ou seja, parece haver níveis 

diferenciados de “iniqüidade na perda de uma vida humana”. E isto pode ocorrer do 

mesmo modo pelo qual em algumas situações o óbito precoce pode ser mais 

catastrófico do que em outras situações. Por exemplo: pode ser mais doloroso 

quando alguém jovem e não um idoso falece em um acidente aviatório, ou quando 

vem a óbito um menino ao contrário de um indivíduo de meia-idade488. 

Tais comparações não se remetem a questões de ordem moral. O 

problema parece ser o de tomar conhecimento de “que Direitos à vida têm diferentes 

tipos de pessoas, ou de quão relativa é a perversidade de negar-lhes os recursos 

que poderiam salvar suas vidas ou de matá-las”489. 

O fato de crer que pode ser pior o falecimento de alguém na flor da idade 

que o falecimento de alguém já no ocaso da vida; ou ainda, que pode ser mais triste 

a morte de um ser humano com saúde emocional do que a morte de um suicida não 

designa necessariamente que é menos cruel eliminar um idoso do que um jovem, ou 

menos perverso matar um indivíduo melancólico do que uma pessoa alegre. Da 

mesma maneira, que também com isto não se sugere, que é mais legítimo recusar a 

um idoso bens escassos que o salvariam da morte (como disponibilizar um 

                                                                                                                                                         
486 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 117.  
487 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 117. 
488 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 117.  
489 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 117. 
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equipamento de hemodiálise) ou recusar tais procedimentos aos indivíduos 

deprimidos490.  

Tais juízos acerca de assassinato e eqüidade fazem parte do sistema de 

prerrogativas e interesses que, no entanto, parecem não oferecer explicações 

convincentes acerca das convicções mais habituais sobre a questão do aborto. Tudo 

indica que grande parte acha (e parece que com apoio legal) que as pessoas têm o 

mesmo “Direito à vida” 491 e que a morte provocada de um idoso solitário e anti-

social, depressivo e com o físico enfraquecido é igualmente condenável, e deve ser 

castigado rigorosamente, quanto o homicídio de qualquer ser humano mais novo492 

e cheio de saúde493. 

Ainda assim, os temas acima, que envolvem graus de eqüidade parecem 

ser  distintos do tema “da bondade ou maldade intrínsecas” dos acontecimentos ora 

examinados. As situações retro mencionadas podem sugerir que as questões 

invocadas não se remetem ao plano do justo, ao plano do eqüitativo, mas sim 

porque se remetem ao plano do trágico e porque significam “desperdício de vida”494. 

Para Ronald Dworkin, uma das maneiras de se estabelecer a métrica do 

desrespeito à vida e cotejá-la com o que se perde, ou seja, compará-la com o 

desperdício que tal desrespeito ocasiona violando algo santo como a vida, é o 

simples fato de que  “a vida é desperdiçada quando se perde, de modo que a 

questão do quanto foi desperdiçado por uma morte prematura é respondida 

mediante o cálculo de quanto tempo mais podia ter durado essa vida se não tivesse 

                                                 
490 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 118. 
491 Código Penal de 1940, art. 135: Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco 
pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em 
grave e iminente perigo; ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública.Pena- detenção, 
de 1(um) ano a 6(seis) meses ou multa.  
492 Código Penal de 1940, art. 124: Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho 
provoque: Pena- detenção, de 1(um) a 3(três) anos. 
493 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 118.  
494 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 119. 
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sido interrompida”495. Este raciocínio parece estar incompleto, haja vista que parece 

que se pode quantificar a vida – e assim, a perda de vida – de modos diversos496. 

Pode não ser compreensível que se meça a perda de uma vida somente 

pela sua duração, ainda que se considere nesta conta a “qualidade de vida ou o 

benefício de outras pessoas”. E isto pode estar relacionado a dois motivos. 

Inicialmente, porque este pensamento, embora pareça poder adequar-se a algumas 

convicções, é contrário a outras convicções que também parecem ser relevantes e 

que podem estar de maneira profunda presentes no espírito do ser humano. Se se 

pudesse medir a perda da vida humana tão-somente na dimensão cronológica, um 

aborto no começo da gravidez seria uma afronta muito maior à “santidade da vida”. 

Poderia, designar uma perda muito mais significativa em termos de desperdício de 

vida do que seria um aborto levado a cabo numa fase mais adiantada da 

gestação.Não obstante, parece que muitas pessoas adotam o pensamento contrário, 

ou seja, o de que quanto mais tardiamente o aborto seja feito – e quanto mais o 

embrião lembrar o desenho de um bebê, tanto mais abominável será praticá-lo“497. 

Parece não ser crível que a tragédia do falecimento precoce seja menor 

à medida que o ciclo da vida avança. O nível de elevação do trágico em relação à 

idade em que a morte acontece, ascenderia com o nascimento até determinado 

estágio da infância ou na parte inicial da adolescência, e, após, tomaria um curso 

numa “linha horizontal pelo menos até o começo da meia-idade”498.  

Conceber pura e simplesmente que a morte é “um desperdício de vida” 

também parece não ser adequado no universo das situações mencionadas 

anteriormente. O ponto de vista mais comum é o de que “é pior perder ou abortar um 

feto” em uma etapa mais tardia da gestação do que em uma etapa inicial. Neste 

sentido, pode também parecer mais trágico que pereça uma criança de dez anos de 

                                                 
495 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 119. 
496 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 119.  
497 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 120.  
498 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 120-121.  
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idade do que um recém-nascido, raciocínio que “não leva em consideração a 

qualidade das vidas que se perderam ou seu valor para os outros”499. 

A visão singela de que a morte é um desperdício e ponto final, pode não 

ser um argumento suficiente também por um outro motivo relevante: de que mesmo 

que se tenha a vida humana como algo sagrado, pode não se lhe dispensar 

tratamento “como se tivesse um valor incremental’. É que no plano do concreto 

parece difícil crer que, quanto maior o número de vidas humanas existirem, tanto 

melhor. A atitude singela de achar que um falecimento precoce somente parece ser 

trágico porque redunda em “perda de vida” (somente porque alguma etapa da 

existência que teria a chance de ser vivida não o será) – parece não conferir mais 

motivos para lastimar um abortamento ou um falecimento precoce do que para 

lastimar a contracepção sob qualquer outra maneira de restringir os nascimentos. 

Nas duas situações “haverá menos vidas humanas vividas do que haveria se fossem 

outras as circunstâncias”500. 

Por outro viés, a idéia de “perda simples” pode também não ser a mais 

apropriada haja vista que considera tão-somente possibilidades para o futuro, no 

que talvez possa ocorrer ou não ocorrer. Esta postura parece não tomar 

conhecimento de que a perda da vida humana pode ser muito mais triste e 

assombrosa em razão do que já houve e não em razão do que está por vir.  O 

falecimento de um jovem pode significar algo muito pior do que o falecimento de um 

neném, conquanto o falecimento daquele torna inútil tudo o que foi investido por ele 

e por outros em sua vida501. 

De outro norte, a sensação de inutilidade pode ser ainda maior se o óbito 

acontecer após  um empreendimento pessoal de grande monta, quanto pode ser 

menos significativo se o óbito ocorrer após um empreendimento que chegou a ser 

consolidado, ou “tão substancialmente concretizado quanto poderia ter sido”502. 

                                                 
499 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 121. 
500 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 121.  
501 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 121.  
502 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 122.  
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Esta forma mais elaborada parece adequar-se melhor a nossas crenças 

acerca da tragédia do que o exame singelo do que significa “perda de vida”. Pode 

explicar por que o óbito de um indivíduo jovem designa algo pior do que o óbito de 

um neném. Talvez possa justificar como se pode afirmar que às vezes é preferível 

não conceber novos seres humanos e mesmo assim reafirmar que é reprovável que 

alguma vida humana, desde que começada, acabe precocemente. Tudo indica que 

não há uma sensação de inutilidade quando nascem menos e não mais pessoas. É 

que nesta situação não há como falar-se em empreendimento criativo em vidas que 

não vieram ao mundo. No entanto, desde que uma vida humana tenha tido início, é 

colocada em marcha à trajetória, e suspendê-la, equivale a frustrar a oportunidade 

ímpar que já está encaminhada503. 

A noção de que se lamenta a “frustração da vida, e não a sua mera 

ausência”, parece ser compatível com pensamentos generalizados acerca da vida, 

da morte e do trágico. Igualmente parece que, pode explicar grande parte do que se 

pensa particularmente sobre o aborto504. 

Parece que não há concordância entre aqueles que pensam que o 

aborto, numa etapa mais tardia da gestação, é mais sério do que o aborto realizado 

no começo desta. Parece que não se pode esclarecer esta atitude tão-somente com 

base na explicação de que os fetos se tornam mais parecidos com nenéns com a 

continuidade da gestação505. 

Sob outro ângulo, igualmente, parece que não se pode interpretar a 

crença pela qual, em algum instante da gestação, o feto passa a ter  “a capacidade 

de sentir”. Tudo indica que para algumas pessoas, o aborto é eticamente mais 

reprovável no começo do quarto mês de gravidez. Ou seja, bem antes do tempo em 

que o feto parece ter a capacidade de sentir – do que no início dos três meses506. E 

mesmo que esse pensamento não possa ser interpretado à luz da “teoria simples da 

                                                 
503 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 122/123. 
504 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 123.  
505 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 123. 
506 Segundo Dworkin países europeus que permitem o aborto no período de três meses, mas não a 
partir do quarto mês de gravidez, introduziram essa distinção em seu direto positivo. DWORKIN, 
Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 123.  
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perda da vida”, a visão da frustração parece dar um esclarecimento convincente 

para ele“507. 

A sensação das pessoas de que “a frustração, e não só a perda”, 

vulnera  o aspecto inviolável da vida humana, pode parecer proveitoso para justificar 

o que liga grande parte das pessoas no debate do aborto. Contudo, parece que o 

obstáculo maior é conhecer se também auxilia na interpretação dos fatores que as 

separam508. 

Para esta compreensão pode ser importante considerar que uma vida 

humana tenha chance de ser malograda basicamente de dois modos. Pode ser 

frustrada diante de um óbito precoce que, impossibilita a concretização de 

investimentos naturais e pessoais previamente feitos. Mas, por outro lado, a vida 

humana também pode ser inutilizada através de outras maneiras. Nesse sentido, 

pode-se conjeturar se a morte precoce é ainda pior do que administrar outras 

frustrações como aquelas oriundas de deficiências mentais ou mesmo de 

deficiências físicas. Ou se a morte prematura pode ser pior que assimilar as 

frustrações provenientes de um poder aquisitivo que beira a pobreza; ou se a morte 

no início da vida pode ser pior que lidar com o malogro obtido em projetos mal 

concebidos ou realizados509. 

Noutra perspectiva, a morte prematura pode ocasionar sensações piores 

do que aquelas sofridas após a constatação de equívocos, que não têm a menor 

possibilidade de recuperação. Assim, parece que muitos destes infortúnios podem, 

de maneiras diferentes, trazer frustração nos planos que um ser humano tem para 

realizar o que planejou510. 

Com efeito, as tomadas de decisões pertinentes ao abortamento com 

freqüência podem provocar muitos questionamentos. Pensa-se na hipótese de os 

pais tomarem conhecimento já no começo da gestação que o embrião511 tem uma 

                                                 
507 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 124.  
508 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 124.  
509 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 124. 
510 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 124. 
511 Emprega-se aqui no mesmo sentido que feto. 
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deformação congênita ou hereditária tão séria, que sua existência após vir ao mundo 

será de modo inexoravelmente curto e extraordinariamente limitado. Estes pais 

devem tomar uma decisão considerando se o malogro é mais profundo se o feto 

falecer instantaneamente – pondo a perder “o milagre de sua criação” e bem assim o 

milagre de sua evolução até aquele instante -, ou, se devem prosseguir no seu 

crescimento na vida intrauterina para nascer e possuir uma vida curta e sem 

nenhuma qualidade“512. 

Parece crível que os seres humanos têm divergências sobre essa 

questão. A este respeito Dworkin descreve que para algumas pessoas, a eliminação 

imediata do feto é uma frustração ainda muito mais assombrosa do que preservar o 

milagre da vida, uma vez que esta, mesmo sendo curta e penosa, ainda assim tem a 

chance de se realizar como milagre que é, mesmo que o faça atingindo tão-somente 

uma parcela insignificante “do investimento natural”513. 

Para outros seres humanos, pode ser uma sensação de fracasso, ainda 

mais intensa, oportunizar a continuidade da vida desse feto, haja vista que 

conjugaria ao terrível desperdício da criação de um ser humano com deformação  o 

não menos terrível desperdício “dos investimentos emocionais e pessoais que outros 

houvessem feito em tal vida “514. 

Não obstante alguns adotem em tese, de que é essencialmente cruel 

que a existência de um ser humano, uma vez iniciada, venha a ser desperdiçada, 

outros parecem divergir quanto à resposta mais apropriada a essa questão: se o 

óbito prematuro evitável é invariavelmente pior515. 

Se se trabalhar com esta possibilidade, a opinião mais tradicional e 

radical516 apresenta como fundamento o convencimento de que o óbito instantâneo 

é de toda maneira uma inutilidade. E, um malogro mais sério do qualquer outra 

alternativa que postergue o óbito, ainda que trazendo maiores frustrações em outras 

                                                 
512 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 124. 
513 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 125.  
514 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 125.  
515 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 125. 
516 Dworkin a rotula de Conservadora. 
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direções. Nesta linha de pensamento a idéia menos radical517 adota uma posição 

contrária: a de que em certas situações, a alternativa pelo óbito prematuro diminui o 

sentimento de desperdício da vida, não constituindo, desta maneira, um desrespeito 

ou um enfraquecimento do fundamento de que a vida é sagrada. Ao revés, designa 

a opção que parece respeitar ainda mais tal fundamento518. 

Parece que os motivos pelos quais as pessoas abraçam uma destas 

atitudes em detrimento da outra têm uma raiz profunda. Podem ter motivos 

conscientes ou não, extraídos de uma malha enorme de crenças sobre o significado 

da vida humana e a atitude moral diante da morte. Se a hipótese acima descrita tem 

chance de se firmar – ou seja, se os radicais e os menos radicais519 não comungam 

da mesma idéia sobre a morte precoce, se esta é ou não é invariavelmente a maior 

frustração da vida de um ser humano, então talvez possa se aceitar que esta não 

concordância se deve a uma desIgualdade  que se relaciona ao universo distinto das 

diretrizes  da religião e da filosofia520. 

Daí pode decorrer uma problemática diversa. Como anteriormente dito, 

algumas pessoas entendem que uma existência humana com razoável dose de 

sucesso resulta de duas espécies de investimentos criativos moralmente importantes  

nessa vida: uma modalidade que se relaciona com a criação  natural e a outra 

modalidade com a criação humana. Contudo, o entendimento não parece ser 

consensual quanto à valoração conferida por cada uma das supracitadas espécies; 

e, isto parece não ocorrer somente quando o que se discute é o abortamento, mas 

igualmente, pode acontecer em relação à outras circunstâncias nas quais a morte é 

o núcleo dos debates521. 

Talvez se possa compreender mais facilmente determinadas posições 

divergentes e mais agressivas acerca da temática do aborto se as concebermos 

como manifestações próprias “das diferenças profundas quanto à importância moral 

                                                 
517 Dworkin a denomina de “Liberal”. DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e 
Liberdades individuais. p. 125.  
518 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 125. 
519 A quem Dworkin denomina “Conservadores e Liberais”. 
520 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 125. 
521 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 126. 
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relativa das contribuições natural e humana à inviolabilidade das vidas humanas 

individuais”522. 

Há ainda outra explicação a partir desta última afirmação e que talvez 

possibilite entender ainda com maior facilidade todo o universo desigual de 

posicionamentos dentre os mais radicais  e os menos radicais sobre a prática do 

aborto. Caso se colocar cada posicionamento em uma graduação que vá de uma 

atitude extrema à outra, ou seja, que parta da sensação de perda do investimento 

biológico como algo mais sério do que qualquer outra perda em face do investimento 

humano, pode-se verificar que para aqueles que se situam nesta última ponta, 

interromper o “ciclo biológico na vida humana” parece não ter importância nenhuma, 

pois que, “frustrar um investimento humano” pode ser ainda muito pior523. 

Nos termos acima, parece ser mais fácil compreender a postura 

daqueles que se localizam na outra extremidade, quer sejam ortodoxos da religião 

católica, ou de outra crença. Indivíduos para os quais Deus é o Criador de todas as 

coisas, podem designar o embrião humano como um exemplar único da Sua obra 

mais magnífica. Nesta hipótese, pode ficar mais inteligível de que maneira uma seita 

rigorosa desenvolve uma função destacada na constituição das atitudes dos 

indivíduos sobre a prática abortiva, mesmo que não considerem que o embrião seja 

um sujeito com “Direito à vida”524.  

Este pode ser um aspecto relevante. Parece que parte razoável das 

pessoas pensa que a resistência da religião ao aborto tem por fundamento a 

concepção de que todo embrião humano é um indivíduo dotado de prerrogativas. 

Daí porque parece significativo observar que o movimento oposicionista religioso às 

Práticas Abortivas não necessariamente possui esse norte. Alguém rigorosamente 

fiel à doutrina pode perseverar na idéia de que o aborto é sempre moralmente 

reprovável haja vista que resulta na eliminação intencional de algo criado como 

                                                 
522 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 126.  
523 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 126. .  
524 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 126. 
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sagrado pelo Criador. Algo que não tem a chance de ser reparado por nenhum outro 

“benefício humano”525. 

Com esta idéia não se sugere, no entanto, que somente os indivíduos 

religiosos que têm uma crença firme em um deus sejam refratários às Práticas 

Abortivas. Alguns olham a reprodução do ser humano com um sentimento de 

respeito, concebendo-a como “um milagre natural”. Outros podem ainda adotar o 

entendimento misterioso, mas que pode ser poderoso, de que a natureza possui 

uma finalidade consciente e reclama obediência ante “seu caráter sagrado”. Deste 

modo, pode ocorrer que algumas pessoas bem conhecidas na comunidade, não 

obstante pouco religiosas no aspecto convencional da palavra, parecem ser 

extremamente religiosas neste outro sentido. De sorte que, tais pessoas poderiam 

opor-se ao abortamento de um feto com anomalias graves com o mesmo rigor com 

que faria, no campo da religião, um Conservador radical”526. 

Não se pretende afirmar que necessariamente todos os seguidores de 

uma religião, ou, todos os que reverenciam as coisas da natureza, sejam 

Conservadores em relação às práticas abortivas.  Alguns para os quais o óbito 

desnecessário é um mal terrível, se sensibilizam igualmente ante ao que parece 

perverso na essência: a frustração do investimento humano da vida. Crêem que o 

malogro da dádiva da vida, no nascimento de um ser com severas malformações 

cujo investimento em sua própria existência está fadado ao fracasso pode, em certa 

medida, significar o menos importante dos dois males527.  

Ao passo que, ao mesmo tempo as pessoas anteriormente citados 

podem crer que suas posições religiosas ou o seu respeito para com a vida humana 

ou as coisas da natureza não são uma conseqüência apenas lógica de quem as 

reverenciam, mas que estas atitudes são uma verdadeira exigência528. 

Outros que se opõem têm o mesmo modo de olhar sobre o que parece 

ser uma situação ainda mais problemática: a de que são exatamente suas crenças 

                                                 
525 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 127.  
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527 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 128. 
528 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 128 
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religiosas que reclamam que “uma mulher opte pelo aborto, e não por dar à luz, 

sempre que o parto colocar em risco os investimentos que ela fez em sua própria 

vida“529. 

Estes posicionamentos sobre a Prática Abortiva parecem situar-se em 

duas extremidades: a que considera somente “o investimento natural” como decisivo 

para caracterizar o abortamento como uma perda da vida humana, e a outra posição 

que considera somente o “investimento humano”530. 

Há indícios de que não são muitas as pessoas que abraçam atitudes tão 

extremas assim. Mesmo que para uma boa parte delas, a moderação seja mais 

complicada e inclua concessões recíprocas.  As idéias das pessoas podem mostrar-

se gradativamente menos radicais e mais flexíveis à medida que  moderadamente 

dão “mais peso à importância de não frustrar o investimento humano na vida”531. 

Em níveis diversos, aquelas pessoas mais liberais podem dar maior 

ênfase ao fato de que “uma vida humana é criada não apenas por forças divinas ou 

naturais”, mas que igualmente decorre de outros aspectos relevantes tais como 

escolhas subjetivas, processos educacionais, comprometimentos e opções feitas”532. 

Dworkin observa que para tais opiniões mais liberais “o fato de as 

ambições, o talento, a formação e as expectativas de um adulto se perderem devido 

a uma gravidez imprevista e indesejada frustra o milagre da vida muito mais do que 

a morte de um feto antes que se tenha feito qualquer investimento significativo 

dessa natureza”533. 

O reconhecimento destas duas posições pode parecer ainda pouco 

concreto. Talvez possa ficar menos abstrato se se considerar outras distinções entre 

as concepções mais tradicionais e ortodoxas e aquelas mais flexíveis e menos 

                                                 
529 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 128. 
530 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 129. 
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radicais acerca das Práticas Abortivas ao se estudar de que forma as duas posições 

administram a frustração534. 

Por uma questão de prudência, que não se pode valorizar muito tais 

diferenças, pois até mesmo as pessoas mais liberais não rejeitam a idéia de que a 

vida e a ininterrupta apropriação, por parte do feto, “de uma forma humana 

identificável”  referem “investimentos criativos”. Talvez por este motivo, as pessoas 

mais flexíveis concordem com aquelas pessoas mais radicais contra o aborto. É que, 

à proporção em que o tempo passa, o “investimento natural” tem continuidade. O 

feto vai assumindo o aspecto de um nenê e o abortamento afronta aquele 

investimento. Neste sentido, a prática abortiva pode tornar-se gradualmente um 

acontecimento a ser evitado ou no mínimo lamentado535. 

Tudo indica que, para as pessoas que possuem opiniões Conservadoras 

acerca do aborto, consideram que uma morte precoce pode ser pior quando  

acontece “não na primeira infância, mas depois de já terem sido feitos investimentos 

humanos no âmbito da ambição, da esperança e do amor536. 

As pessoas mais ou menos flexíveis para as Práticas Abortivas têm 

opiniões divergentes, não porque uma das posições afaste integralmente um valor 

que a outra considera básico; mas sim, porque cada uma destas posições confere 

um sentido distinto quanto à autoridade desses valores, que ambos têm como 

básicos e profundos537. 

Com efeito, parece que a questão sobre Práticas Abortivas se remete ao 

campo da filosofia: “a frustração de uma vida biológica” que redunda na perda da 

vida humana pode ser justificada ante alguns episódios, a fim de que se possa evitar 

a frustração de um tributo humano aquela vida. Por exemplo: quando a gravidez 

oferece risco de morte para a mãe, o entendimento até mesmo das pessoas mais 

radicalmente contrárias à prática do aborto, é no sentido de aceitá-lo. Esta aceitação 

                                                 
534 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 129.  
535 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 129/130. 
536 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 130. 
537 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 130.  
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não parece que seria possível se caso os mais Conservadores pensassem que o 

feto é portador de interesses e de Direitos538. 

Sob a ótica moral, pode não se admitir que alguém alheio à realidade 

mãe-feto, como um cirurgião, elimine um ser indefeso mesmo que o faça para 

salvaguardar a vida de outro ser. Contudo, pode haver uma exceção que parece 

crível se compreendemos que o entendimento da pessoa Conservadora tem por 

fundamento uma visão “de santidade da vida”. Esta visão parece oferecer primazia 

“ao investimento divino ou natural na vida”. Caso a mãe ou o filho devam perecer, a 

crueldade do óbito e a perda do investimento feito pela natureza na vida ficam 

inevitáveis.Para as pessoas mais radicais, uma decisão favorável à mãe pode 

parecer mais aceitável, com fundamento de que, privilegiando o feto a decisão traz  

maior frustração, ante os empreendimentos que a mãe já teria feito em sua vida 

pessoal e social. Desta forma, estas pessoas parecem querer tão-somente minimizar 

a perda total da vida humana. Assim, optam por salvar a vida da mãe e não do filho 

nessa circunstância539. 

Um debate significativo pode ocorrer entre aqueles que crêem que o 

abortamento é permitido, quando, absolutamente indispensável para preservar a 

vida da mãe e, entre aqueles que têm uma posição favorável ao aborto também em 

outras situações. Isto pode acontecer quando a gravidez decorre de violência 

sexual. Nesta situação específica, a prática abortiva tem maior aceitação moral540. 

A indagação que se pode fazer é por que se deve retirar do embrião a 

prerrogativa de viver e constrangê-lo a indenizar “com a própria vida” um falta grave 

cometida por outro. Parece que não a regra, mas, a exceção, pode ser mais 

compreensível ao se se partir da posição centrada no interesse feto para outro foco: 

a proteção do “investimento divino ou natural na vida humana”541. 

As pessoas mais radicalmente Conservadoras, que têm a opinião de que 

o abortamento é sem exceção, aquilo que mais avilta e agride o Princípio da 

                                                 
538 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 130.  
539 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 130.  
540 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 131.  
541 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 132.  
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“inviolabilidade da vida”, parece que não o admitem sequer para interromper 

gravidez decorrente de estupro. Enquanto isso, para aquelas pessoas 

Conservadoras mais moderadas, tudo leva a crer que “a contribuição natural” é mais 

relevante do que “a contribuição humana”. Para estas, o estupro é uma situação que 

justifica a exceção542. 

Tudo indica que, para as seitas religiosas mais destacadas, o estupro é 

em si mesmo uma afronta extremamente violenta não somente ao Direito positivo e 

à vontade divina. Neste sentido, o abortamento pode significar um insulto menor “ao 

poder criador de Deus”, conquanto a vida que se vai eliminar tem origem ela mesma, 

em insulto análogo. Assim, mesmo que o estupro não possa desculpar a ofensa aos 

Direitos de um inocente, talvez possa minimizar o horror que os mais radicais 

parecem sentir ante a deliberada perda “do investimento divino em uma vida543. 

Em uma decisão judicial dos Estados Unidos (caso MacRae contra 

Califano), o parecer de um rabino nos autos, registra que, o aborto é uma questão 

extremamente grave, cuja concretização só se autoriza quando há risco de vida ou 

ameaça à sanidade mental ou capaz de comprometer o bem-estar físico544. 

O estupro pode ser também uma violência contra “uma coisa sagrada” 

que é o empreendimento que a vítima fez na sua trajetória de vida. Tal opinião pode 

se estender, inclusive, àqueles para quem o investimento nem seja tão importante, 

(e até mesmo inexpressivo diante da obra feita por Deus ou pela natureza). Parece 

que até mesmo estes, ao repelir horrorizados uma gravidez resultante de violência 

sexual, se conformam com a alternativa do aborto ante a compreensão da 

profanação sofrida pela vítima: do investimento feito em sua trajetória existencial545. 

O ato do estupro designa uma violência que pode causar repulsa 

conquanto iguala a mulher a um mero objeto, a um ser cujo valor se condiciona a 

sua função genital, como um meio “de degradação sádica”. Tal constrangimento 

pode redundar para a vítima anulação de seu amor próprio, aspecto da 

                                                 
542 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 132.  
543 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 132.  
544 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 133.  
545 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 133. 
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personalidade especialmente relevante no sexo. Neste contexto, obrigar a vítima a 

que dê à luz a um filho, pode comprometer a realização como pessoa; de vez que 

pode frustrar sua decisão inventiva não apenas na esfera sexual, mas igualmente no 

que tange à sua capacidade reprodutiva546.  

No plano abstrato, a reprodução humana pode ser uma decisão a dois, 

que se origina “no amor e no desejo” de dar prosseguimento à própria vida em 

parceria com a existência de outrem. Nos costumes da Igreja Católica, bem assim 

no imaginário coletivo dos que não são católicos, ter relações sexuais sem observar 

este impulso de se continuar na vida de um outro ser, pode constituir uma afronta à 

santidade da vida. Parece ser esse o Princípio pelo qual algumas pessoas se opõem 

moralmente à contracepção547. 

Pode-se indagar se a premissa de que o sexo somente deve ser  

valorizado quando tem a perspectiva da reprodução, ou que  só pode ser criativo se 

for nesta direção, ou, se pode indagar como alguns o fazem que – ao mesmo tempo 

em que se pensa que o sexo atinge o seu grau máximo de criatividade  quando 

busca a reprodução, e que esta compromete a  possibilidade de criação, quando 

não é nem pretendida nem desejada548.  

As pessoas que estão apaixonadas algumas vezes podem conceber 

acidentalmente, e aquelas pessoas que não estão ligadas pelo vínculo do amor 

podem conceber intencionalmente. Estas, talvez com a expectativa vã de obter o 

amor do parceiro pelos filhos gerados. O estupro, contudo, não designa tão-somente 

a falta de intencionalidade e de desejo. Para a mulher estuprada, o ato de violência 

sexual parece estar no lado oposto daqueles sentimentos, de sorte que se um filho 

for gerado, não o será tão-somente ante a ausência do seu desejo de reprodução, 

mas inserido num contexto particularmente monstruoso.Deste modo, parece que os 

Conservadores menos ortodoxos deixam de se opor ao aborto de vez a gravidez foi 

produzida mediante violência sexual549.  

                                                 
546 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 133.  
547 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 133.  
548 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 133.  
549 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 134.  
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Há indícios de que existem outras posições flexíveis frente ao aborto e 

que parecem estar associadas a uma postura de modo geral mais Liberal e que de 

acordo com as leituras feitas anteriormente, podem expressar uma maior 

consideração “pela contribuição humana à vida” (e, em razão disso, uma atenção 

menor pela “contribuição natural”). A advertência que se faz é que não se pode 

desconsiderar que os entendimentos em face do aborto passem de um ponto 

extremo a outro, e que, se se aplica uma nítida diferenciação entre as duas facções  

Conservadora e Liberal, é tão- somente um meio para se expor o tema550. 

Aqueles que adotam uma atitude mais Liberal parecem pensar que uma 

prática abortiva pode ser permitida se o nascimento do filho trouxer uma 

conseqüência nefasta no caráter qualitativo da vida. Neste sentido, as exceções que 

prevêem a permissão do aborto podem se dividir em dois segmentos principais: das 

pessoas que admitem que se deve procurar afastar “a frustração da vida da criança” 

e das pessoas que admitem que se deve  afastar  “a frustração da vida da mãe” e, 

inclusive  de outros familiares551. 

As pessoas que têm um posicionamento mais Liberal parecem acreditar 

que, uma prática abortiva é justificável se a perspectiva de vida do bebê que vai 

nascer é a de uma vida cheia de frustrações. Esta espécie de justificativa parece ser 

mais acentuada ainda quando a origem da frustração é uma deformidade física 

grave. A deformação capaz de tornar a existência triste e dolorosa, frustrante seja 

para o filho seja para os seus pais, e por que de qualquer maneira seria abreviada, 

justifica o abortamento. Por outro lado, alguns ainda muito mais liberais parecem 

crer que o aborto deve ser permitido se a situação familiar for financeiramente tão 

difícil ou, que por qualquer outra razão, tão pouco promissora que venha a restringir 

a Liberdade de desenvolvimento de uma nova vida552. 

As ressalvas feitas acima em relação à proibição e à reprovação da 

prática abortiva parecem não indicar uma preocupação focada nos interesses do 

                                                 
550 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 135.  
551 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 135.  
552 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 135.  



 119

feto553. Parece um equívoco pensar que um feto que acabou de se formar possua 

Direitos próprios. Daí por que pode não haver razão alguma para asseverar que “o 

feto possa ter interesse em ser abortado”. Há indícios de que este último raciocínio 

possa ser explicado no sentido de que, se o embrião efetivamente tornar-se uma 

criança, para ela seria preferível morrer do  que viver554. 

Outros posicionamentos liberais em face do aborto, que parecem 

considerar a prática abortiva justificada até mesmo quando os fatos não se passam 

como acima: quando as possibilidades de vida são especialmente estéreis e parece 

se alicerçar em um julgamento menos subjetivo, o de que a vida da criança seria 

essencialmente ruim, e que se deve lamentar ter uma vida tão repleta de vicissitudes 

e, portanto, tão sofrida. Até pode ser que tais juízos sejam interpretados como um 

desprezo odioso pelas vidas futuras de fetos portadores de anomalias555, ou quem 

sabe possam até parecer sugerir uma volta de uma prática hedionda semelhante à 

prática eugenésica556 do regime nazista, de que seria mais benéfico para a 

sociedade se tais seres fossem eliminados557. 

Firmadas as motivações acima elencadas (desprezo pela vida ou o 

resgate da eugenia) para tais atitudes liberais frente ao aborto, pode-se incorrer em 

duplo erro. Primeiro, por que o debate em torno da possível tragédia que envolve 

fatos distintos parece ser muito diferente de qualquer outra problemática acerca das  

prerrogativas legais das pessoas que estão vivas no presente, ou acerca da maneira 

como parecem dever ser consideradas. Assim, parece que a primeira questão é uma 

temática “sobre a maldade ou a bondade intrínseca dos fatos”, e a segunda refere 

“Direitos e eqüidade”. Segundo, por que o pensamento Liberal acerca da prática 

abortiva de embriões mal formados parece não designar que seria menos ruim que 

                                                 
553 Para Dworkin as exceções mencionadas, embora possam parecer como medidas protetoras dos 
interesses do feto, não o são! 
554 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 135/136.  
555 Dworkin inclui aqui os adultos deficientes e não somente as crianças.  
556 Há evidências dessa prática na sociedade romana associada ao poder do pater famílias:“o 
nascimento de um romano não é apenas um fato biológico. Os recém-nascidos só vem ao mundo, 
[...]em Virtude de uma decisão do chefe de família; a contracepção, o aborto, o enjeitamento das 
crianças de nascimento livre e o infanticídio do filho de uma escrava são, portanto, práticas usuais 
e perfeitamente legais”. VÉRAS NETO, Francisco Quintanilha.Direito romano clássico: seus institutos 
jurídicos e seu legado. In WOLKMER, Antonio Carlos.Fundamentos de história do Direito . Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005, p. 85. (grifei) 
557 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 136.  
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até mesmo os mais incapacitados morressem. Ao revés, parece que justamente a 

preocupação de que a vida possa frustrar-se – designa um reforço da posição 

contrária558. 

Tudo indica que a postura Liberal persevera no sentido de que os atos 

de investir na vida sejam feitos do modo mais completo possível, pelo maior espaço 

de tempo e com a mais alta produtividade que o próprio ser portador de deficiência e 

a Sociedade em que vive puderem atingir. Neste sentido, parece que os liberais 

estão mais propensos do que os Conservadores, a aplaudir normas jurídicas que 

promovam aquele objetivo559. 

Num outro contexto de exceções compartilhadas pelos liberais, e que 

considera os resultados da gestação e “do parto sobre a vida das mães e de outros 

membros da família”, parece ainda menos fácil de se admitir a idéia de que o 

embrião é um ser humano dotado de prerrogativas legais e interesses próprios. O 

caráter popular dessas exceções pode se explicar desde que se reconheça que se 

fundam na reverência ao “valor intrínseco da vida humana”560. 

As pessoas mais liberais possuem um foco de atenção particular com o 

desperdício da contribuição humana exatamente por que respeitam aquele valor 

intrínseco. Parece que efetivamente crêem que há um desperdício muito maior da 

vida humana, à luz da frustração e não da mera perda   quando a existência de uma 

jovem mãe solteira é comprometida do que quando vem à óbito um embrião ainda 

em formação, em cuja existência “o investimento humano tenha sido insignificante 

até então”. Este julgamento parece não estar condicionado ao nível qualitativo de 

vida da mãe se o seu filho for abortado, e nem parece estar associado à qualidade 

de vida da criança, se lhe tivessem deixado viver561. 

Ainda que se reconheça que a vida humana é sagrada isto parece não 

significar que se deve administrar o destino humano de sorte que os milhares de 

seres humanos vivam suas existências na plenitude. O que parece antes significar é 
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560 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 137. 
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que, se deve evitar perder os investimentos que já foram feitos na vida. O que vale 

dizer que, a atitude Liberal centra-se mais nas vidas que os seres humanos levam 

no plano real do que no plano abstrato (numa perspectiva de outras vidas que 

podem nascer)562. 

Parece que as probabilidades ora destacadas em torno da vida mãe-filho 

voltadas para a realização de existência plena depende de circunstâncias 

recíprocas. As chances de concretização material e moral da mãe repercutem não 

só sobre esta como inclusive no seio da família.  

A situação que ora se procura demonstrar apresenta-se complexa. Há 

pais que diante da formação teratológica do filho, conseguem administrar a 

excepcionalidade com razoável sucesso. Outros há que, a anomalia é de tal 

magnitude que não conseguem superá-lo, seja moral, espiritual ou  

materialmente563. 

Dworkin ressalta que os exemplos anteriormente citados demonstram a 

complexidade que envolve o debate público do aborto. A leitura da obra do 

mencionado filósofo dá a entender que as questões temáticas relativamente ao 

aborto somente se podem discutir num plano abstrato. Observado como realidade 

envolve uma complexa rede de interdependências. Dentre estas, figuram as de 

natureza afetiva, psicológica e social. 

Parece não haver nenhuma receita para a “tomada de decisões 

concretas”, mas tão-somente, um esboço capaz de compreender os raciocínios e as 

opções que nós mesmos e outros semelhantes fazemos na vida real564. Entre os 

ensinamentos que se extraem da filosofia de Dworkin é possível se deduzir que 

nenhum caso que tenha por objeto o aborto e suas repercussões morais, afetivas, 

sensitivas, sugere ou recomenda tomada de decisões uniformes.  

Assim, ao julgar essas diferentes posições e argumentos, pode não ser 

adequado, associá-las a premissas cujo foco sejam a personalidade e as 

prerrogativas legais do feto. Talvez seja mais apropriado que se enxerguem as 
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563 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 137.  
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variadas posturas sobre o aborto como produtos de julgamentos subjetivos que 

podem comportar muitas sutilezas sobre a santidade e a inviolabilidade da vida 

humana 565. 

Demais disso, não se pode esquecer que existe a possibilidade de  

opiniões divergentes não somente no vasto universo como aquele a que fazem parte 

Conservadores e liberais, mas também em segmentos no interior destes. 

Provavelmente não são muitas as pessoas que (mesmo as que comungam da 

mesma fé e do mesmo ambiente cultural), estarão de acordo em cada caso. 

Igualmente não parece ser viável criar-se uma tese única para o aborto, e sim um 

exame criterioso de distintas formas “de frustração da vida”, e que a partir destas se 

possam fazer opções apropriadas a cada situação concreta.  

Ao revés, parece que se vai descobrir o que se pensa sobre este tão 

delicado e complicado problema não antes de ser forçado a fazer opções, mas no 

curso do processo de fazê-las566. 

Das equações elaboradas para a melhor compreensão do processo de 

justificação de afirmações Éticas sobre o aborto, parece que tudo o que provoca 

sofrimento desnecessário é mau567. A dificuldade (como se pôde observar em 

relação às Práticas Abortivas) é que pode haver graus diversos “de sofrimento 

desnecessário”. Nesse sentido a Sociedade deve cultivar a tolerância, o respeito 

pelas crenças religiosas de cada um, pelas posturas filosóficas diferenciadas frente 

às questões que envolvem a vida do ser humano em formação. 

Ao se concluir o presente estudo, opta-se por uma visão orquestrada: 

que os direitos da mulher e o princípio da liberdade em face das práticas abortivas 

tenham uma perspectiva ética que inclua em sua linguagem deôntica a prudência e 

a moderação de Platão e de Aristóteles. E, ainda: em que pesem os valores 

supremos da santidade e da inviolabilidade da vida humana, abraça-se a lição de 

                                                 
565 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 138.  
566 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e Liberdades individuais. p. 138. 
567 Conforme Alexy: “O que causa sofrimentos evitáveis é ruim”. ALEXY, Robert. Teoria da 
argumentação jurídica : a teoria do discurso racional como teoria da fundamentação jurídica. Trad. 
Zilda Hutchinson Schild. Revisão Técnica da tradução e introdução à edição brasileira Claudia 
Toledo. São Paulo: Landy Editora, 2005, p. 182. 
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Ronald Dworkin: em questões que envolvem o aborto as decisões não recomendam 

uniformidade.   

A partir destes princípios pode-se optar por regras que contribuam para 

a Justiça e para a segurança jurídica sem o autoritarismo da maioria. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo estudo pôde-se verificar um rol razoavelmente extenso de 

dispositivos que contemplam especificamente os Direitos da Mulher no Brasil. 

Verificou-se que a legislação infraconstitucional tem se compatibilizado com os 

princípios da Igualdade e da Liberdade insertos na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

A emancipação jurídica da mulher no seio da família se vê estampada nas  

prerrogativas e nas obrigações pertinentes à sociedade conjugal. Exercício que a lei 

prevê garantir. 

Os direitos à saúde sexual da Mulher se ampliaram, mas o aborto legal 

continua restrito. Um conjunto de determinações estatais impõe novas relações no 

mercado de trabalho, onde não deve haver discriminação, por motivo de sexo ou de 

estado civil, seja no pagamento de salários, no exercício de funções e de critérios de 

admissão, mas a positivação dos Direitos da Mulher é importante menos pela sua 

forma e mais pela mudança que efetivamente provoca na conduta. Pôde-se verificar 

que o Princípio da Liberdade é uma categoria atemporal e que tem um relevo 

destacado na esfera da Ética e do Direito. 

Outrossim, para que a Mulher possa ostentar a posição de cidadã ativa, 

não bastam a Discriminação Positiva como a reserva de cotas na lista dos 

candidatos dos partidos políticos ou na composição do Supremo Tribunal Federal.  

A lei é um instrumento válido, mas não é suficiente para uma relação livre 

e paritária com os outros atores sociais. Para o estabelecimento da isonomia e da 

Liberdade são necessárias normas diretivas articuladas com a Sociedade para que 

as práticas sociais absorvam as mudanças e cumpram a lei. Assim, conclui-se que a  

implementação dos Direitos da Mulher pode se tornar efetiva com a atuação 

conjunta do Estado e da Sociedade civil. 



 125

Na investigação deparou-se com a diversidade no pensamento filosófico 

acerca da Liberdade. E, se conclui: a Liberdade é categoria mutável no tempo e no 

espaço. Na análise chegou-se à conclusão de que as teorias estudadas podem 

constituir os fundamentos teóricos para o conceito contemporâneo de Liberdade que 

tem possíveis reflexos no campo da Ética e do Direito. 

Por outro lado, pôde-se vislumbrar alternativas capazes de harmonizar as 

diferentes concepções religiosas e filosóficas em questões delicadas como a do 

aborto. De sorte que, o debate público mesmo ao polarizar grupos pode produzir 

enfrentamentos conciliáveis.  

Se o Estado e a Sociedade Civil se assentarem no respeito pela 

diversidade dos conceitos sobre como é e quando é sagrada e inviolável a vida em 

formação; e, se considerarem critérios diferenciados para tutelar o feto, poderão 

definir uma regulação que consagre maiores benefícios sociais. De toda a sorte, a 

questão é difícil, bem por isto a moderação deve ser um instrumento inarredável 

para a interação entre o real e o irreal. O particular e o universal atuam colaborativa 

e inseparavelmente. 

A desordem e a ordem podem caminhar juntas: seus enfrentamentos 

produzem conflitos, contudo sua interação contribui para o surgimento contínuo de 

novos parâmetros e portanto, de novas ordens.  

As incertezas e as turbulências podem ser vistas como fundamentais nos 

processos sociais. É pelo movimento que desponta o novo, amalgamado pelo antigo 

a desenhar o futuro. 

À luz de critérios anteriormente mencionados, supõe-se que pelo presente 

estudo se trouxeram contribuições para o aperfeiçoamento do Direito e para a 

obtenção da Justiça. Neste sentido, se poderá adentrar inclusive em outras questões 

da Ética prática que envolvem não somente a vida em formação, mas também a 

vida já formada:  a eutanásia. 

Pelo estudo feito, tem-se que a combinação dos Direitos da Mulher e do 

Princípio da Liberdade do ponto de vista das práticas abortivas não é suficiente, 

senão com uma visão da Ética. 
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Os fanatismos religiosos e os radicalismos filosóficos sacrificam o 

Princípio da Liberdade à medida que impedem que a diversidade possa cumprir o 

seu papel.  

No debate público de questões como o aborto, a visão pessimista e 

negativa é um equívoco.  

A Sociedade Civil e o Estado podem viabilizar o sonho de um mundo com 

paz social, pois os sonhos podem ser a nossa  maior força!    

  



                              
 
 
 

 
REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS 

 
 
 
 
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos.  Trad. Mário da Gama Kury. Título original: 
Ethikon Nikomacheion. 4. ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001. 
238 p. 
 
_____. Política . Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Editora Martin Claret, 
2003.272 p. 
 
BARROSO, Luís Roberto. Constituição da República Federativa do Brasil – 
anotada e legislação complementar. São Paulo: Saraiva, 1998. 1296 p. 
 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos . Trad. Carlos Nelson Coutinho.Título 
original: L´età dei Diritti.14 Tiragem Rio de Janeiro: Campus, 1992. 217 p. 
 
BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário 
de política . Trad. Carmem C. Varialle. et al. Título original: Dizionario Di Política. 
V. 2. 5 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. 1318 p. 
 
BOSSA, Sonia. Direito do trabalho da mulher – no contexto social brasileiro e 
medidas antidiscriminatórias . São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998. 72 p. 
 
BOTTAN, Antonio Carlos e MOTTA DA SILVA, Moacyr. O conceito de justiça 
segundo o pensamento de Immanuel Kant na criação judicial do direito. Revista 
Prática Jurídica . Brasília: Editora Consulex, 2005. n. 39, 30 de junho de 2005., p.  
16-23.         
 
BRANDÃO, Paulo de Tarso. Ações constitucionais: novos direitos e acesso à 
justiça . Florianópolis: Habitus, 2001. 277 p. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: pro mulgada em 05 
de outubro de 1988. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a 
colaboração de Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos 
Windt e Lívia Céspedes. 37. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2005. 432 p. 
 
BRASIL.Lei nº 3.071, de 01-01-1916 que criou o Código Civil, publicada no Diário 
Oficial da União, de 05-01-1916. 
 
BRASIL.Decreto-lei nº 2.848, de 07-12-1940 que criou o Código Penal, publicado 
no Diário Oficial da União, de 31-12-1940. 



 128

 
BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º-05-1943, que aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho. Publicado no Diário Oficial da União, de 09-08-1943. 
 
BRASIL.Decreto nº 4.377, de 13-09-2002, que promulga a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher e revoga o 
Decreto nº 89.460, de 20-03-1984. Publicado no Diário Oficial da União de 16-09-
2002. 
 
BRASIL.Portaria nº 80, de 26-06-2003, que dispõe sobre o Regimento Interno da 
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da 
República.Publicada no Diário Oficial da União de 27-06-2003. 
 
BRASIL. Decreto nº 4.773, de 07-07-2003, que dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher – CNDM, e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União 
de 08-07-2003. 
 
BRASIL. Lei nº. 8.213, de 24-07-1991, que dispõe sobre Os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da 
União de 25-07-1991 e republicada nas datas de 11-04-1996 e de 14-08-1998.   
 
BRASIL. Lei nº 9.029, de 13-04-1995, proíbe a exigência de atestados de 
gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias, para efeitos 
admissionais ou de permanência da relação de trabalho, e dá outras providências. 
Publicada no Diário Oficial da União de 17-04-1995.  
 
BRASIL. Lei nº 9.263, de 12-01-1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição 
Federal que trata do planejamento familiar e estabelece penalidades e dá outras 
providências.Publicada no Diário Oficial da União de 15-01-1996. 
 
BRASIL. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as 
eleições. Publicada no Diário Oficial da União de 1º-10-1997. 
 
BRASIL. Lei nº 9.799, de 26-05-1999, que insere na Consolidação das Leis do 
Trabalho regras sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho e dá outras 
providências. Publicada no Diário Oficial da União de 27-05-1999. 
 
BRASIL. Lei nº 10.173, de 09 de fevereiro de 2001.Dispõe sobre a prioridade de 
maiores de sessenta e cinco anos na tramitação processual.Publicada de 12-02-
2001. 
 
BRASIL. Lei nº 10.224, de 15-05-2001, que altera o Decreto-lei 2.848, de 07-12-
1940, Código Penal, para dispor sobre o crime de assédio sexual e dá outras 
providências.Publicada no Diário Oficial de 16-05-2001. 
 
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10-01-2002 que institui o Código Civil.Publicada no 
Diário Oficial da União de 11-01-2002. 
 



 129

BRASIL. Lei nº 10.683, de 28-05-2003 que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências. Publicada 
no Diário Oficial da União de 29-05-2003. 
 
BRASIL. Lei n º 10.714, de 13-08-2003.Autoriza o Poder Executivo a 
disponibilizar, em âmbito nacional, número telefônico destinado a atender 
denúncias de violência contra a mulher.Publicada no Diário Oficial da União de 
14-08-2003.  
 
BRASIL. Lei nº 10.745, de 09-10-2003. Institui o ano de 2004 como o “Ano da 
Mulher”.Publicada no diário Oficial da União de 10-10-2004.  
 
BRASIL. Lei nº 10. 886, de 17-06-2004, que acrescenta parágrafos ao art. 129 do 
Decreto-lei 2.848, de 07-12-1940, Código Penal, criando o tipo especial 
denominado “violência doméstica”.Publicada no Diário Oficial de 18-06-2004. 
 
BRASIL. Lei nº 11.106, de 28-03-2005, que altera os arts. 148, 215, 216, 226, 
227, 231, acrescentou o art. 231-A, revogou os arts. 217, 219, 220, 221, 222, e 
ainda o inciso III do art. 226 e §3º do art. 231 do Decreto-lei nº 2.848, de 07-12-
1940, código penal.Publicada no Diário Oficial da União de 29-03-2005. 
 
BRASIL. Lei nº 11.108, de 07-04-2005, que altera a Lei nº 8.080, de 19-09-1990, 
para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS. Publicada no Diário Oficial da União de 08-04-2005. 
 
BRASIL. Ato Portaria nº 1.508/GM de 1º de setembro de 2005- Dispõe sobre 
Procedimento e Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em 
lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Disponível em: 
<http://dtr2001.saude.gov.br/portarias/2005>. Acesso em: 25 out. 2005.  
 
BUGLIONE, Samantha. Reprodução e sexualidade – uma questão de justiça. In 
BUGLIONE, Samantha (Org.) et al. Reprodução e sexualidade – uma questão 
de justiça . Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. 168 p. 
 
CALCINI, Fábio Pallaretti. O princípio da razoabilidade . Campinas: Millennium 
Editora, 2003. 182 p. 
 
CALIL, Léa Elisa Silingowschi. História do direito do trabalho da mulher  – 
aspectos históricos-sociológicos do início da República ao final deste século. São 
Paulo: LTR Editora, 2000. 80 p. 
 
CARTA ENCÍCLICA Humanae Vitae do Papa Paulo VI, de 25-03-1968, sobre a 
regulação da natalidade.Disponível em 
http://www.vatican.va/edocs/POR0062/_PN.HTM. Acesso em 16-10-2005. 
 
CARTA ENCÍCLICA Evangelium Vitae do Papa João Paulo II, de 25-03-1995, 
sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana  
http://www.vatican.va/edocs/POR0062/_PN.HTM. Acesso em 16-10-2005. 



 130

 
CAYGILL, Howard. Dicionário Kant . Trad. Álvaro Cabral. Revisão Técnica 
Valerio Rohden.Título original: A Kant Dictionary. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2000. 353 p. 
 
CHAUI, Marilena.Convite à Filosofia . 13 ed. São Paulo: Ática, 2004. 424 p. 
 
CLÉMENT, Elisabeth et al. Dicionário prático de filosofia . Lisboa: Terramar, 
1999. 407 p. 
 
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos . 
São Paulo: Saraiva, 2004. 577 p. 
 
COUTINHO, Simone Andréa Barcelos. Direitos da filha e direitos fundamentais 
da mulher .Curitiba: Juruá, 2004. 100 p. 
 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado . 20 ed. 
Atual.São Paulo:Saraiva, 1998. 168 p. 
 
DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico.  V. 4. São Paulo: Saraiva, 1998. 781 p.  
 
DWORKIN, Ronald. Los derechos em serio.  Tradução esp.  de Marta 
Guastavino. Barcelona: Ariel, 1989. 405 p. 
 
_____. Domínio da vida  – aborto, eutanásia e liberdades individuais. Trad. 
Jefferson Luiz Camargo. Título original: Life´s Dominion. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 363 p. 
 
FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil . Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. 365 p. 
 
FÁVERO, Flamínio. Medicina Legal – infortunística, tanatologia, sexologia, 
criminologia e psicopatologia. 9 ed. Belo Horizonte: Vila Rica, 1973. 350 p. 
 
FISHER, Nick. Ricos e pobres. In CARTLEDGE, Paul (Org.). História Ilustrada 
da Grécia antiga .Tradução de Laura Alves e Aurélio Rebello.Título original: The 
Cambridge Illustrated History of Ancient Greece.Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.  
539 p. 
 
GOMES, Renata Raupp. Os “novos” direitos na perspectiva feminina: a 
constitucionalização dos direitos das mulheres. In: WOLKMER, Antonio Carlos   e 
LEITE, José Rubens Morato (Orgs.) Os “novos” direitos no Brasil: natureza e 
perspectivas. São Paulo: Editora Saraiva, 2003. 353 p. 
 
GUARINELLO, Norberto Luiz. Cidades-Estado na antiguidade clássica.In 
PINSKY, Jaime e PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.) História da cidadania . São 
Paulo: Contexto, 2003. 591 p. 
 



 131

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito . 28 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000. 459 p. 
 
HAYEK Friedrich August Liberalismo. In CRESPIGNY, Anthony de. Ideologias 
políticas . Tradução de Sérgio Duarte. Título original: Ideologies of politics. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981. 180 p. 
 
HIRSCHBERGER, Johannes. Trad. Alexandre Correia. Título original: History of 
philosophy in antiquity. História da filosofia da antigüidade . São Paulo: Editora 
Herder, 1957. 279 p. 
 
JAPIASSÚ, Hilton e MARCONDES, Danilo. 3 ed.Dicionário básico de filosofia . 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996. 296 p. 
  
JOINVILLE. Lei nº 4.380, de 26-07-2001, do Município de Joinville (SC).Institui o 
Programa Municipal de Apoio à Mulher em Situação de Violência. Publicada no 
Jornal do Município nº 384 em 30-07-2001. 
 
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros 
escritos . Trad. Leopoldo Holzbach. Título original: Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten. São Paulo: Martin Claret, 2004. 139 p. 
 
KREMPEL, Letícia Massula. O acesso das mulheres à justiça. In Cadernos 
Themis, gênero e direito . Porto Alegre: Themis Assessoria Jurídica e Estudos de 
Gênero, setembro de 2001, nº 2, ano II.140 p. 
 
LACERDA, Bruno Amaro. O pensamento de Aristóteles e as reflexões 
jusfilosóficas atuais. Jus Navigandi , Teresina, a. 5, n. 51, out. 2001. Disponível 
em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2046>. Acesso em: 21 ago. 
2004.  
 
MACHADO, Odila de Mélo. Mulher. Códigos legais e códigos sociais – o papel 
dos direitos e os direitos de papel. In HESKETH, Maria Avelina Imbiriba. 
Cidadania da mulher, uma questão de justiça. Brasília: OAB Editora, 2003.  
150 p. 
 
MAFFESOLI, Michel. Elogio da Razão Sensível . Trad. Albert Christophe Migueis 
Stuckenbruck. Título original: Éloge de la Raison Sensible. Petrópolis: Editora 
Vozes, 1998, 230 p. 
 
_____. No fundo das aparências . Trad. Bertha Halpern Gurovitz. Título original: 
Au creux des apparences . 2 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999,  350 p. 
 
_____. A contemplação do mundo . Trad. Francisco Franke Settineri. Título 
original: La contemplation du monde. Porto Alegre: Artes e Ofícios Editora, 1995, 
160 p. 
 
 
 



 132

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direitos humanos provenientes de tratados : 
exegese dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Constituição de 1988. In Revista Jurídica, 
Porto Alegre, ano 48, dezembro de 2000, nº 278, p. 57. 
 
 
MELLO, Cleyson de Moraes e FRAGA, Thelma Araújo Esteves (Orgs.). Direitos 
Humanos:  Coletânea de Legislação. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 
2003.1312 p. 
 
MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de direito político .Rio de Janeiro: 
Forense, 1978. 141 p. 
 
MORIN, Edgar.Ciência com Consciência .Trad. Maria de Alexandre e Maria Alice 
Sampaio Dória. Título original: Science avec conscience. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1999. 350 p. 
 
MONTEIRO, Geraldo Tadeu Moreira. Construção das relações de gênero . Rio 
de Janeiro - São Paulo: Renovar, 2003. 380 p. 
 
MOTTA DA SILVA, Moacyr. Direito, Justiça, Virtude Moral & Razão - reflexões. 
Curitiba: Juruá, 2003. 199 p. 
 
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito . Rio de Janeiro: Forense, 2000. 
412 p. 
 
OAKESHOTT, Michael. Conservadorismo. In CRESPIGNY, Anthony de. 
Ideologias políticas . Tradução de Sérgio Duarte.Título original: Ideologies of 
politics.Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981. 180 p. 
 
OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades de. Teoria jurídica e novos direitos . Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2000. 205 p. 
 
ORWELL, George.A revolução dos bichos .São Paulo:Editora Globo, 2000. 98 p. 
 
PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis 
ao pesquisador do direito. 7 ed. Revista e atual. e ampliada. Florianópolis: 
OAB/SC Editora, 2003. 243 p. 
 
PIMENTEL Sílvia. SCHRITZMEYER, Ana Lúcia P. PANDJIARJIAN, VALÉRIA. 
Estupro: crime ou 'cortesia' ? Abordagem sociojurídica de gênero. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 1998. 288 p. 
 
PINSKY, Carla Bassanezi e PEDRO, Joana Maria. Igualdade e especificidade.In 
PINSKY, Jaime e PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.) História da cidadania . São 
Paulo: Contexto, 2003. 591 p. 
 
PINTO, Mariana Oliveira. Mulheres: uma vida de luta e conquistas. In HESKETH, 
Maria Avelina Imbiriba.(Org.) Cidadania da mulher, uma questão de justiça . 
Brasília: OAB Editora, 2003. 180 p. 



 133

 
PLATÃO.Trad. Pietro Nassetti. A República .São Paulo: Martin Claret,2004.320 p. 
 
REALE, Giovanni. História da filosofia antiga .Volume II, São Paulo: Edições 
Loyola, 1994. 503 p. 
 
REALE, Miguel.  Variações sobre ética e moral . Folha de São Paulo: São Paulo, 
13 de outubro de 2001, p. 3. 
 
_____.  Filosofia do direito . São Paulo: Saraiva, 2002. 505 p. 
 
REALE, Miguel. A revolução da mulher. Professor Miguel Reale . São Paulo, 
mar. 2005.  Disponível em <http://www.miguelreale.com.br/artigos/revmul.htm>. 
Acesso em 16. out. 2005. 
 
Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento 
de História da PUC-SP. Projeto história 10: história e cultura. São Paulo, 
1993.150 p. 
 
Revista Prática Jurídica. BOTTAN, Antonio Carlos e MOTTA DA SILVA, Moacyr. 
Revista Prática jurídica . O conceito de justiça segundo o pensamento de 
Immanuel Kant na criação judicial do direito. Ano IV, n. 39 – 30 de junho de 2005. 
 
SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito . Rio de Janeiro: Renovar,2003,286 p.  
 
SANTA CATARINA. Lei nº 12.630, de 04-07-2003, do Estado de Santa Catarina. 
Institui o Programa Estadual de Apoio à Mulher em Situação de Risco.Publicada 
no Diário Oficial do Estado em 07-07-2003.  
 
SANTO AGOSTINHO.Trad. Oscar Paes Leme. A cidade de Deus - contra os 
pagãos .São Paulo: Vozes, 1990, Parte I, 414 p. e Parte II, 589 p. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais  – na Constituição Federal de 1988.Porto alegre: Livraria do 
Advogado, 2002. 157 p. 
 
SCHWARTZ, Norberto. Noções de direito . Curitiba: Juruá, 1997.198 p. 
 
STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da 
proporcionalidade . Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 240 p. 
  
TEIXEIRA, Evilázio F. Borges. A educação do homem segundo Platão . São 
Paulo: Paulus, 1999. 140 p. 
 
TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no Brasil.  São 
Paulo: Brasiliense, 1993. 179 p. 
 
THOUARD, Denis. Trad. Tessa Moura Lacerda.Título original francês: Kant. Kant . 
São Paulo: Estação Liberdade, 2004. 172 p. 



 134

 
VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética . Trad. João Dell´Anna.Título original: Ética. 22 
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 302 p. 
 
VÉRAS NETO, Francisco Quintanilha.Direito romano clássico: seus institutos 
jurídicos e seu legado.In WOLKMER, Antonio Carlos. Fundamentos de história 
do direito .Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 380 p. 
 
WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos 
“novos” direitos. In: WOLKMER, Antonio Carlos e LEITE, José Rubens Morato 
(Orgs.) Os “novos” direitos no Brasil: natureza e perspectivas. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 353 p. 
 


