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A MORAL NO ABORTO SOB A PERSPECTIVA DA 

BOA VONTADE EM KANT: uma crítica à Metafísica do 

Direito
1
 

José Reis dos Santos2 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar a 

questão do aborto no Brasil para demonstrar a gravidade 

do problema que envolve conflito de direitos, ineficiência 

da legislação e questão moral. Desta forma apresentará 

uma crítica à metafísica do direito além de apontar uma 

sugestão possível para amenizar o problema através do 

ponto de vista da moral segundo Immanuel Kant 

considerando o desejo e a boa vontade na ação humana. 

Desta forma o trabalho analisará, além da obra de Kant 

sobre os imperativos, os textos da lei brasileira, bem 

como o que dizem alguns especialistas no tema, para, 

então, trazer alguma colaboração no direcionamento da 

conduta da mulher que deseja abortar, haja vista a 

necessidade de refletir sobre a prevalência ou não do 

direito à liberdade da mulher sobre o direito à vida do 

feto. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Dentre os diversos temas tratados pela bioética, o aborto é dos que mais 

causam polêmica por intrincar dois direitos substanciais dos seres humanos: o 

direito inalienável à vida do feto e o direito sobre o próprio corpo da mulher. 

Observando que há uma questão social dividida entre os que apoiam o 

aborto e os que defendem a vida do feto e que há um número elevado de condutas 

abortivas, denota-se que os mecanismos adotados, tanto pela religião quanto pelo 

direito, para coibir esta prática, são insuficientes seja pelo castigo ou pela pena. 

Independente dos motivos que levam a mulher a optar pelo aborto, diga-se 

que o foco do trabalho é a questão do aborto por vontade da mulher, seja por 

questões econômicas, sociais ou deficiências nos mecanismos de educação e 

instrução, deve-se levar em consideração a questão moral da mulher no momento 

                                                             
1 Este artigo originou da pesquisa realizada no trabalho de conclusão de curso (TCC) do curso 

de filosofia (bacharelado) da Pontifícia Universidade Católica de Campinas sob a orientação do 

Professor Marcos José Alves Lisboa em novembro de 2019. 
2Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas. Email para contato: jreissantos@uol.com.br 
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que toma essa decisão. 

  Por se tratar de uma questão de cunho moral, religioso e legal, há uma 

problematização que leva aos questionamentos: o direito de liberdade sobre o 

próprio corpo da mulher grávida pode sobrepor-se ao direito à vida do feto? E é 

plausível a implementação do imperativo categórico de Kant na educação para 

tentar influenciar na decisão pelo aborto? 

A partir desses pressupostos um dos objetivos deste artigo é analisar a 

questão da moral sob a perspectiva do imperativo categórico e a “boa vontade” em 

Immanuel Kant para tentar interferir na decisão sobre o aborto, a partir da leitura 

e interpretação da obra de Kant fundamentação da metafísica dos costumes, 

permitindo um aspecto pragmático para o assunto. 

É também objetivo da pesquisa criticar a metafísica do direito pela sua 

ineficácia em coibir o aborto, então serão analisadas obras bibliográficas de 

teólogos, filósofos e de especialistas em questões técnica e bioética, além de alguns 

apontamentos correlatos ao aborto e da legislação que aborda o tema. 

Como é requisito essencial, para que haja aborto, a vida humana intrauterina, 

então, para o deslinde do que trata o trabalho cabe a questão: quando se inicia a 

vida humana? A resposta a essa pergunta é o fiel da balança que penderá para uma 

direção que caracterize ou não o aborto. 

A gravidade da questão do aborto pode ser mensurada, parcialmente, a partir 

de dados oficiais dos casos de mulheres que buscaram atendimento em função do 

aborto clandestino, donde se observa a ocorrência gigantesca de abortos, a maioria 

clandestina, oriundos de classe social desfavorecida financeiramente, entretanto o 

problema moral não se direciona somente às mulheres pobres, mas para todas as 

mulheres que desejam o aborto e o praticam. 

Com o intuito de impedir o aborto surgem leis balizadas pelo direito, o qual 

possui um aspecto teleológico, ou seja, uma intencionalidade do legislador ao 

elaborar uma lei e é esse aspecto metafísico que será alvo de uma análise mais 

detalhada para elucidar o que vem a ser a metafísica do direito. 

A partir da análise hermenêutica dos textos referenciados a pesquisa dará 

cabo de demonstrar a ocorrência dos abortos, a ineficácia das leis que protegem e 

preveem os direitos de igualdade entre os seres humanos e à vida, bem como de 

quando se inicia a vida humana. Partindo destas premissas, terá lugar na pesquisa 

a ideia de não mais contar com agentes externos (legislações) para coibir o aborto, 

mas sim buscar na essência humana a força que poderá privilegiar a justiça nas 

decisões através da boa vontade de cada indivíduo. 

 

2. ALGUMAS QUESTÕES REFLEXIVAS E FILOSÓFICAS 

 

São relevantes as reflexões sobre a moral humana do ponto de vista de Kant3, 

                                                             
3 Immanuel Kant, nascido em 22 de abril de 1724 na pequena cidade da Prússia chamada à 

época Konigsberg, hoje se chama Kaliningrado, filho de pais protestantes pietistas. Estudo no 

colégio Fridericianum e na Universidade de Konigsberg, nesta última tornou-se professor 
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o olhar da religião sobre o direito à vida e o aborto, o início da vida humana e o 

que se pode entender por metafísica do direito. 

O Ser humano convive com a dualidade entre duas forças: uma é a da 

natureza que verga o ser humano para a satisfação desenfreada de suas vontades e 

a outra é a rigidez do aspecto da moral que habita o íntimo da consciência humana, 

como uma voz que diz não pode e não deve praticar esta ou aquela conduta porque 

não é justa e não valida uma regra universal. 

O tema a ser tratado é o aborto voluntário por se mostrar um problema social 

que divide opiniões, possui detalhes que são ignorados pela maioria da população,4 

além de colocar em risco a saúde e a vida da mulher e, por óbvio, tira a vida do 

feto que já deve ser considerado um ser humano. 

Como há um evidente fracasso da lei brasileira que penaliza o aborto com o 

intuito de coibi-lo, a situação constatada clama por uma solução, que pode ser 

sugerida pela busca de um caminho fundamentado na decisão moral das pessoas, 

ou seja, um exame de consciência mais aprofundado para fazer uso da razão pura, 

sem interesse, para que se possa decidir pelo que é justo através da boa vontade de 

agir conforme um juízo de justiça consciente. 

Embora os tempos sejam contemporâneos com suas características sociais e 

morais típicas desta época, o que não cabe desvelar aqui porque fugiria ao 

propósito do trabalho, o que se pretende é uma ética do período moderno de Kant, 

que por ser intrínseca ao ser humano é pertinente em qualquer tempo, como se 

poderá notar nas reflexões de Kant sobre Moral e boa vontade. 

Como existem dois pressupostos ao entorno do tema aborto, o primeiro é 

que o aborto é uma realidade no Brasil e o segundo é que a lei brasileira, para estes 

casos, se mostra inócua, então tem relevância refletir sobre o tema com a 

intencionalidade de indicar um instrumento interiorizado em cada ser humano no 

sentido de colaborar para a solução do problema ou amenizá-lo.  

Há diferentes pontos de vistas sobre o aborto acerca de dois direitos: o 

direito à vida do feto e o direito, ao próprio corpo, da mulher. Tanto o direito à 

vida quanto o direito à liberdade têm previsão legal, mas para o direito à vida do 

feto existe lei específica no Brasil5 que tenta coibir o aborto e prevê punição para 

quem o pratica, mas é uma prática que acontece em elevados números.  

Em sendo a lei insuficiente para evitar o aborto e partindo do pressuposto 

de que o desejo da mulher grávida para abortar é suficiente para que aconteça, fica 

evidente que a decisão é de cunho subjetivo da mulher, portanto a questão moral 

entra em cena. 

                                                             
catedrático aos 46 anos. Leitor de Isacc Newton, David Hume, J. J. Rousseau, dentre outros. Em 

1781 publicou Crítica da Razão Pura, de 1785 a 1788 publicou Crítica da Razão Prática e 

Fundamentação da Metafísica dos costumes e em 1790 publicou Crítica do Juízo. Faleceu em 12 

de fevereiro de 1804. (SEDGWICK. 2008). 
4 Quando se inicia a vida humana; qual direito sopesa mais entre o direito à vida e o direito à 

liberdade? 
5 Código Penal Brasileiro artigos 124 e seguintes. 
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Diante destas premissas, ao analisar os conceitos de Kant sobre a questão da 

moral humana sob a perspectiva do imperativo categórico e a “boa vontade” surge 

um ponto de vista que justifica uma reflexão moral da mulher em relação ao aborto, 

pois “[...] quando se fala em valor moral, não é das ações visíveis que se trata, mas 

dos seus princípios íntimos que não se veem.” (KANT, 2011, p. 42). 

Kant descreve, o que ele chama de boa vontade, o caso de uso da razão pura 

para ter a boa vontade de agir de acordo com o que é justo independente dos 

interesses. Aqui se nota que a vontade parte da moral para fazer o que é correto, 

então se tem nesta circunstância o imperativo categórico, que não dependeria de 

lei positiva para obrigar a fazer o que deve ser feito. Nas palavras de Kant vejamos 

como ele descreveu os imperativos: 

 
Ora, todos os imperativos ordenam hipotética ou categoricamente. Os 

hipotéticos representam a necessidade prática de uma ação possível como 

meio de alcançar qualquer outra coisa que se quer (ou que é possível que se 

queira). O imperativo categórico seria aquele que nos representasse uma ação 

como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com qualquer outra 

finalidade [...]. No caso de ação ser apenas boa como meio para qualquer outra 

coisa, o imperativo é hipotético; se a ação é representada como boa em si, por 

conseguinte como necessária numa vontade em si conforme à razão como 

princípio dessa vontade, então o imperativo é categórico. (KANT, 2011, p. 52). 

 

Kant demonstra de forma cristalina nos dois tipos de imperativos o que 

propõe no objetivo deste artigo como se nota, no imperativo hipotético, a 

circunstância na qual o sujeito pratica uma ação considerada boa e ética porque 

almeja um objetivo, o que demonstra que sua ação não partiu da sua moralidade 

íntima, mas sim de um interesse ou um receio.  

O contraponto que se faz é justamente a preciosidade do imperativo 

categórico que carrega na sua essência a boa vontade do sujeito para privilegiar a 

questão moral ao decidir intimamente, independente de lei, pelo dever fazer o que 

deve ser feito, portanto o agir do imperativo categórico é uma moral alicerçada na 

boa vontade, pois não age por obrigação ou imposição da lei, mas pelo desejo de 

fazer o que é certo a ser feito. Ação moralmente ética. 

Kant considerou a moral humana universal, que não se submete à 

experiência, mas sim é intrínseca ao ser humano, portanto é um instrumento 

humano à priori, que existe na essência humana, assim vejamos nas suas palavras: 

 
Basta que lancemos os olhos aos ensaios sobre a moralidade feitos conforme 

o gosto preferido para breve encontrarmos ora a ideia do destino particular da 

natureza humana, mas por vezes também a de uma natureza racional em geral, 

ora a perfeição, ora a felicidade, aqui o sentimento moral, acolá o temor de 

Deus, um pouco disto, mais um pouco daquilo, numa mistura espantosa; e 

nunca ocorre perguntar se por toda parte se devem buscar no conhecimento 

da natureza humana (que não pode provir senão da experiência) os princípios 

da moralidade, e, não sendo este o caso, sendo os últimos totalmente à priori, 

livres de todo o empírico, se se encontrarão simplesmente em puros conceitos 
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racionais e não em qualquer outra parte, nem mesmo em ínfima medida; 

(KANT, 2011, p. 46-47). 

 

As ações humanas, de modo geral, são conduzidas pela vontade ou desejo, 

diante desta premissa a vontade do ser humano impulsiona suas condutas, fazendo 

que se iniciem as ações, então é importante observar como Kant analisa a vontade 

humana nos seguintes termos: 

 
Tudo na natureza age segundo leis. Só um ser racional tem a capacidade de 

agir segundo a representação das leis, isto é, segundo princípios, ou: só ele tem 

uma vontade, como para derivar as ações das leis é necessário a razão, a 

vontade não é outra coisa senão razão prática. Se a razão determina 

infalivelmente a vontade, as ações de um tal ser, que são conhecidas como 

objetivamente necessárias, são também subjetivamente necessárias, isto é, a 

vontade é a faculdade de escolher só aquilo que a razão, independentemente 

da inclinação, reconhece como praticamente necessário, quer dizer como 

bom. (KANT, 2011, p. 50). 

 

Diante destes pressupostos que analisam a vontade, a moral à priori e os 

imperativos tem-se elementos essenciais para discutir as questões que envolvem o 

direito da mulher ao aborto ou a proibição dada pelas leis brasileiras, bem como 

para nortear os dois direitos em cena neste caso, o direito da mulher sobre o 

próprio corpo e o direito à vida do feto. 

Essa questão divide pontos de vista e poderá ser iluminada por uma 

interpretação hermenêutica do ponto de vista moral dos dois direitos à luz da visão 

preciosa sobre a moral de Kant, que mostra a diferença entre o desejo e a boa 

vontade na prática dos imperativos hipotético e categórico independente de leis 

positivas.  

Kant foi preciso ao identificar no pensamento humano um elemento moral 

que está inserido na essência de cada ser humano e que é capaz de direcionar suas 

ações no sentido justo, de tal modo, que o direito do outro seja sempre respeitado 

em consonância com a ética. 

É nesse sentido de preceitos morais que se busca dar um direcionamento às 

ações humanas no que se refere ao aborto, levando em consideração o pensamento 

Kantiano que privilegia as condutas que podem ser aplicadas para qualquer um, de 

modo que o ser humano possa querer que sua máxima se torne uma lei universal. 

(KANT, 2011, p. 34).  

Visando um aspecto pragmático de uma ação com o objetivo de resultado 

esperado que seja positivo, a boa vontade na ação do sujeito como foi descrita por 

Kant permite esse resultado bom e verdadeiro para a sociedade, na qual, 

hipoteticamente, todos agiriam de acordo com a boa vontade do imperativo 

categórico. Kant descreve a boa vontade nos seguintes termos: 

 
A boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza, pela aptidão para 

alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão somente pelo querer, isto é, em 
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si mesma, e, considerada em si mesma, deve ser avaliada em grau muito mais 

alto do que tudo o que por seu intermédio possa ser alcançado em proveito de 

qualquer inclinação, ou mesmo, se se quiser, da soma de todas as inclinações. 

Ainda mesmo que por um desfavor especial do destino, ou pelo 

apetrechamento avaro duma natureza madrasta, faltasse totalmente a esta boa 

vontade o poder de fazer vencer as suas intenções, mesmo que nada pudesse 

alcançar a despeito dos seus maiores esforços, e só afinal restasse a boa 

vontade. (KANT, 2011, p. 23). 

 

 Sendo possível esta prática da boa vontade, no ato de decidir, do ser 

humano, analisando sua consciência de modo a alcançar o desejo de uma ação 

moralmente ética no sentido de agir pelo dever ser, dispensaria a lei positiva na 

maioria das contendas sociais. 

Seguindo na esteira do tema proposto, para que ocorra o aborto é mister que 

se indique o início da vida humana pré-natal, o que demanda a seguinte indagação: 

Quando começa a vida humana? 

Definir quando começa a vida humana é indicar o momento que se torna 

possível o aborto, assim para analisar o tema é imprescindível verificar o que 

pensam alguns estudiosos do tema, por exemplo, Sgreccia (1996), que será melhor 

analisado em tópico seguinte e afirma que a vida humana se inicia no momento da 

fecundação. 

No mesmo sentido, ao que se refere à moralidade humana, a Igreja Católica 

se manifesta através da Encíclica Evangelho da vida no sentido de defesa da vida e 

se coloca contra o aborto argumentando que a vida humana se inicia no momento 

da fecundação.   

Por se tratar de uma questão moral é plausível observar a posição da Igreja 

Católica no que se refere ao início da vida e ao aborto. 

O Papa João Paulo II, com o propósito de valorização e inviolabilidade da 

vida humana, defendeu a vida, na Encíclica Evangelho da Vida,6 em todas as suas 

fases, desde o início, criticando a eutanásia, aborto e até o uso de embriões 

humanos in vitro em pesquisas. 

Para a igreja, o aborto, considerando que o início da vida humana ocorre no 

momento da fecundação, fere o direito à vida e, este, é inalienável, bem como se 

sobrepõe ao direito de liberdade tão aclamado em nossos dias no sentido da 

liberdade de abortar. 

Nessa linha de pensamento a Igreja Católica está em consonância com 

Sgreccia e Parsaud, donde se pode notar que ambos afirmam que o início da vida 

humana é no momento da fecundação do ponto de vista biológico, por isso o 

                                                             
6 JOÃO PAULO II, Papa. Encíclica Evangelium Vitae (Sobre o valor e a inviolabilidade da vida 

humana). São Paulo: Loyola, 1995 – Item 2. Doravante os itens serão citados no texto referentes 

a esta encíclica no corpo do texto entre parênteses (EV). Desta encíclica serão privilegiadas as 

questões éticas, entre outras, ligadas à procriática relacionadas às aplicações tecnológicas no 

âmbito das biociências. Portanto não serão abordados os temas teológicos bem como a eutanásia. 
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embrião já é um ser humano em desenvolvimento.  

Essas informações levam ao convencimento de que a vida humana se inicia 

no momento exato da fecundação, o que suscita algumas reflexões sobre o aborto7 

por se constituir em uma conduta que extingue a vida do feto, e, este já deve ser 

considerado um sujeito de direito. Esta é uma questão presente em muitos países 

do mundo, tornando a questão mundial, mas por questão de corte epistemológico 

o tema será analisado do ponto de vista do Brasil, país com alto número de abortos 

e grave polarização social e de renda em que estudos mostram que o aborto 

penaliza muito a mulher com poucos recursos financeiros, que se submete a 

abortos clandestinos e depois recorre ao SUS (Sistema Único de Saúde) para 

atendimento. 

Não se ignora a situação injusta para a mulher que recorre ao aborto 

clandestino pelo risco que ela corre de vida e saúde, mas não é o fulcro do trabalho 

essa questão e sim se privilegia o direito à vida do feto e a falibilidade do direito 

para este caso. 

A extensão da problemática do aborto no Brasil pode ser observada nos 

números apresentado no gráfico abaixo que traz a estimativa de número de abortos 

no Brasil.8 

                
 

Apesar de ser uma estimativa vê-se que, o aborto, ocorre aos milhares o que 

demonstra um fracasso da lei a respeito do tema. 

Observa-se que a tentativa da sociedade em proteger o feto pelo freio 

inibitório da lei não é suficiente devido a tantos casos de aborto cometidos no 

Brasil, vê-se que a lei, para esses casos, é um engodo, o que coloca em 

plausibilidade uma crítica à Metafísica do Direito. 

                                                             
7Aborto: Expulsão prematura do feto ou embrião antes do tempo do parto, se a expulsão do feto 

ocorre por meios violentos, mostra-se crime punível pela lei penal (artigos 124 a 127). É aborto 

provocado. 
8 DEROSA, Marlon (Organizador). Estimativa de abortos clandestinos no Brasil. Disponível em 

http://estudosnacionais.com/estimativa-de-numero-de-abortos-no-brasil/. Pesquisado no site da 

internet, dia 13 de abril de 2019 às 19h02min.  
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Para elucidar o porquê de o direito existir e qual a sua essência se faz 

necessário explicitar, ainda que sucintamente, o que é metafísica e sua origem para 

que se possa demonstrar o que pode ser entendido como a metafísica do direito, 

que é motivo de crítica sob o ponto de vista específico deste artigo. 

A palavra metafísica vem do grego, é composta de dois termos e se submetida 

a uma interpretação literal significa: meta (além); physis (física) numa interpretação 

bastante empobrecida, pois a metafísica não se restringe a esta definição e vai muito 

além como se pode notar nos escritos que Aristóteles (Filósofo da Grécia antiga) 

idealizou através de uma subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela 

investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, capaz de 

fornecer um fundamento a todas as ciências particulares, por meio da reflexão 

sobre a natureza do ser, que ele chamava de filosofia primeira. 

Metafísica, num sentido mais amplo no pensamento de Aristóteles, foi 

definida como o conhecimento das causas primeiras ou princípios primeiros, que 

vem a ser o que está além do que se vê, então ela busca o conhecimento da 

essência das coisas e da origem do sobrenatural, numa busca para explicar Deus e 

o porquê de todas as coisas. 

Mondim (2014) nos traz uma definição do livro E, de Aristóteles, que trata 

do ser móvel (relacionado à matéria) e ser imóvel (imaterial),9 como se pode 

observar no trecho a seguir: 

 
Pelo fato de estudar o ser imaterial, imóvel e, portanto, divino, a metafísica 

pode denominar-se também “teologia”, mas ela é principalmente estudo do ser 

enquanto ser – independentemente de qualquer distinção que o reduza a este 

ou àquele tipo de ser – e das propriedades que pertencem a ele enquanto tal. 

Sob este aspecto, isto é, enquanto estudo do ser considerado em si mesmo, a 

metafísica chama-se “filosofia primeira”. (MONDIN, 2014, p. 92). 

 

Muitos outros filósofos se debruçaram sobre a metafísica ao longo da história 

sempre no sentido de compreender a causa primeira de todas as coisas, buscando 

explicar o que é Deus e o que está além do que se vê. 

Assim como o mundo visível reflete uma criação divina e metafísica que está 

além do que os sentidos humanos podem detectar, também se nota que de tudo 

que os sentidos detectam há algo percebido, mas não palpável, é o que se pode 

chamar de metafísica, por exemplo, a metafísica do direito, que vem a ser a causa 

para a qual o direito existe, mas não é passível de ser sentida pelos cinco sentidos 

do ser humano, mas sim intuída. 

Para conceituar cabalmente a metafísica demandaria um longo estudo que 

não será feito aqui, mas é necessário um conceito preliminar da metafísica, que será 

suficiente para o que se pretende neste tópico. 

Para isto a pesquisa se vale do que diz Molinaro acerca de seus estudos sobre 

                                                             
9 Teoria de Aristóteles que Deus é o motor imóvel, incorruptível que proporciona o movimento 

(a evolução do devir) de todas as coisas. 
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metafísica: 

 
O conceito preliminar da metafísica se articula conforme os três momentos 

seguintes: 

a) A metafísica é a ciência do ente enquanto ente ou, por outras palavras, é a 

ciência do ente enquanto ser. [...]. Sob este aspecto a metafísica estuda o ente 

precisamente naquilo que o determina como ente, naquilo que faz que o ente 

seja ente, naquilo que faz com que o ente se torne ente. Assim fazendo, a 

metafísica estuda o ser do ente: o ser é aquilo pelo qual o ente é ente. 

b) A metafísica é a ciência do fundamento do ente. Dizer que o ser é aquilo 

pelo qual o ente é ente, é dizer que o ser é o fundamento do ente. A metafísica 

estuda o ente no seu ser, [...] o Ser Absoluto, como fundamento último do ser 

do próprio ente. 

c) A metafísica é a ciência da totalidade do ente visto que a partir do ser. [...] 

A metafísica, ao considerar o ente no seu ser, o considera na sua totalidade. O 

sentido desta totalidade se configura, aliás, como imensidade, 

inultrapassabilidade e insuperabilidade do ser: fora do ser não há senão o nada, 

e o nada é não ser. (MOLINARO, 2019, p. 7). 

 

Esse preâmbulo sobre a metafísica serve bem para dar uma ideia do que seja 

metafísica, mas para tratar da metafísica do direito melhor se aplica uma metafísica 

que leva em consideração a moralidade humana, que é justamente a contribuição 

de Kant para a metafísica ao criticar o modelo de metafísica aristotélica, vez que 

Kant criticou a possibilidade de conhecer o que não se submete aos sentidos 

humanos. 

Kant considerou o conhecimento a priori e a metafísica a partir da 

subjetividade para um possível conhecimento através da razão e do livre arbítrio do 

indivíduo baseado no senso de justiça. 

Embora haja críticas sobre a metafísica de Kant, o que dela se extrai para 

este estudo é suficiente, pois trata do apriorismo existente no que se refere à moral 

humana para regular a coexistência do aspecto natural do ser humano - que age 

pelo querer e pelo desejo - e o aspecto da razão pura na qual se faz presente o 

discernimento do que é justo. A metafísica de Kant traz o equilíbrio entre essas 

duas instâncias do ser humano, o que pode ser considerado fundamental para 

coligar conduta humana com o senso de justiça. 

Para possibilitar a compreensão do que vem a ser a metafísica do direito, o 

artigo traz o que vem a ser a metafísica para Kant, que aborda a problemática da 

moralidade humana, cujo sentido é indicar um caminho no qual a moral humana 

sirva de sustentáculo para condutas justas originárias da boa vontade do indivíduo. 

O ser humano é percebido fisicamente, mas sua moral está além do corpo, 

portanto há questões relacionadas à boa vontade e aos imperativos hipotético e 

categórico idealizados por Kant, que consideram a liberdade para arbitrar sobre os 

atos, por isso a metafísica de Kant está na razão prática do ser humano para intuir 

o conhecimento que não passa pelos sentidos. 

Partindo dessas premissas gerais, sobre do que se trata a metafísica, é possível 
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buscar uma compreensão do que seria a metafísica do direito em relação a 

determinada lei. 

A lei surge de uma vontade popular, de modo que o que ocorre entre o 

anseio social e o texto da lei positiva é o que o legislador chama de “o espírito da 

lei”, ou seja, o que se deseja com aquela lei, então este objetivo que surgiu no seio 

da sociedade é o espírito do que o texto tenta transcrever. 

Desta forma a lei é a voz da sociedade amparada pela força do Estado que 

aplicará a punição com o objetivo de coibir o que a sociedade reputa, pelo que se 

percebe do desejo do povo, como reprovável. Nota-se que a percepção apontada 

pelos costumes não é palpável, mas sim intuída ou percebida de que aquela 

conduta é reprovada pela sociedade, então essa percepção é o espírito invisível e 

além dos fatos que o legislador tenta representá-lo no texto da lei. 

Essa abstração que permeia a sociedade como se fosse uma fumaça invisível, 

que gera como efeito de sua existência um incômodo no seio da sociedade, que o 

legislador denomina de espírito da lei, o que se pode chamar, de forma sucinta, a 

metafísica do direito, assim, é o porquê foi criado no sentido de cumprir uma 

finalidade, por exemplo, coibir o aborto. 

Considerando esses pressupostos sobre a moral do ser humano - de cunho 

subjetivo -, o espírito das leis no sentido de coibir condutas reprováveis pela cultura 

de um povo, segue a análise de algumas leis que norteiam o respeito aos direitos 

fundamentais do ser humano. 

 

3. UM BREVE OLHAR SOBRE AS LEIS QUE PREVEEM DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 obteve sua criação 

em um contexto histórico no período logo após a segunda Guerra Mundial, afetado 

pelo “holocausto” – dizimação de seres humanos sem possibilidades de defesa – 

nos campos de concentração, donde se via afronta total aos direitos de liberdade, 

de vida e de dignidade da pessoa. Como este artigo trata da questão do aborto 

voluntário, envolve o direito fundamental à vida, o direito à igualdade de direitos, 

dentre outros, então justifica analisar o que a Declaração Universal de direitos 

humanos  tem a dizer. No artigo 3 está expresso que: “todo o homem tem direito 

à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” (Declaração Universal De Direitos 

Humanos De 1948), bem como à dignidade da pessoa como se nota a seguir: 

 
Artigo 1 - Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade. Artigo 3 - Todo o homem tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal. Artigo 6 - Todo homem tem o direito de ser, 

em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. (Declaração 

Universal de Direitos Humanos de 1948). 
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Partindo desta lei universal para concentrar nas leis brasileiras sobre o tema, 

verifica-se que o Brasil se submete à Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, mantendo na Constituição Federal de 1988 expressos os direitos à vida, 

à igualdade de direitos e dignidade da pessoa, com evidente consonância com a 

Declaração Universal de Direitos Humanos, o Brasil, ao elaborar sua Constituição, 

acima mencionada, nela inseriu direitos fundamentais como se pode observar a 

seguir:  

 
Título I - Dos princípios fundamentais - Art. 1º - A República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem com 

fundamentos: Inciso III – a dignidade da pessoa humana; Título II - Dos 

direitos e garantias fundamentais. (Constituição Federal Brasileira, 1988). Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...]. (Constituição Federal de 1988). 

 

Quando se trata de direito à vida e à igualdade entre os seres humanos há 

que considerar a vida humana do início ao fim, o que leva às reflexões sobe o 

aborto, cujo ponto crucial é o momento exato em que começa a vida humana. 

A legislação brasileira se preocupou com a vida intrauterina, demonstrando 

coerência com a defesa dos direitos à vida e à igualdade, de tal modo que na sua 

lei infraconstitucional manteve a proibição ao aborto, por considerá-lo crime como 

se verá em seguida o traz o Código Penal Brasileiro. 

O fulcro deste trabalho é a questão do aborto ser presente em alta monta 

estatística, embora a lei penal brasileira o proíba, ainda que comporte exceções,10 o 

                                                             
10 O Código Penal Brasileiro prevê situações nas quais é permitido o aborto como está previsto 

no artigo 128 que não se pune o aborto praticado por médico quando o aborto necessário nas 

seguintes situações:   I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; Aborto no caso de 

gravidez resultante de estupro; II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de 

consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Ainda nesta seara, 

como surgiu no início dos anos 2000 os casos de microcefalia, considerados análogos à 

anencefalia (fetos sem cérebro), O STF (Supremo Tribunal Federal), guardião da Constituição 

Federal, sinalizou favoravelmente a mais uma modalidade de aborto legalizado como se nota no 

realto do Ministro Marco Aurélio de Mello para que a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF). Assim como mostra em sua Ementa o discorrido: “ESTADO – 

LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. 

Considerações. FETO ANENCÉFALO-INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ- MULHER-

LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – 

AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXISTÊNCIA. 

Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser 

conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, inciso I e II, do Código Penal (ADPF 54, Relator 

(a): Min. MARCO AURÉRILO, Tribunal Pleno, Julgado em 12/02/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJE-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013 RTJ VOL-00226-PP-

00011). 
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que se pretende analisar é a questão do aborto do ponto de vista da vontade da 

mulher e da pretensão da lei de coibi-lo. 

Desta forma é relevante interpretar a legislação brasileira, que condena o 

aborto como se pode notar nos termos da lei: 

 
Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho 

provoque:  Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento - Pena 

- detenção, de um a três anos. Aborto provocado por terceiro - Art. 125 - 

Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de três a 

dez anos. Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena - 

reclusão, de um a quatro anos. (Código Penal Brasileiro, 1942). 

 

Observa-se que as leis de modo geral prezam pela defesa da vida e da 

igualdade entre os seres humanos perante as leis. 

Observado o ponto de vista legal e antes de tirar conclusões sobre aborto é 

prudente analisar o que filósofos, teólogos e cientistas têm a nos dizer sobre este 

tema. 

 

4. ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA SOBRE BIOÉTICA 

 

Os objetivos deste item é amparar as propostas do trabalho de demonstrar o 

início da vida humana, que a lei contra o aborto é ineficiente e a sugestão de uma 

aposta na questão moral para amenizar o problema. Assim o trabalho ganha 

uníssono ponto de vista sobre o tema em discussão. 

Um dos pontos cruciais para a questão do aborto é o momento que se dá o 

início da vida humana, então este artigo demonstra que a vida humana se inicia no 

momento da fecundação do ponto de vista biológico. 

Assim seguirão análises de alguns pesquisadores sobre bioética que tratam 

de questões relacionadas com o aborto e o direito à vida. 

Sgreccia,11 (1996, p. 345-346) estudioso do tema – aborto - aqui mencionado 

corrobora com os argumentos até aqui expostos e nos traz algumas informações 

baseadas em descobertas científicas acerca da origem da vida e suas implicações do 

ponto de vista da ciência.   

Do ponto de vista genético, no momento de união dos gametas, inicia-se um 

comportamento único e diferente do que era só o óvulo e só o espermatozoide, 

assim começa a vida humana e isso, segundo Sgreccia (1996), se dá no momento 

da fecundação, como se vê segundo suas palavras: 

 
O primeiro dado incontestável, esclarecido pela genética, é o seguinte; no 

momento da fertilização, ou seja, da penetração do espermatozoide no óvulo, 

os dois gametas dos genitores formam uma nova unidade biológica, o zigoto, 

que carrega em si um novo projeto-genoma individualizado, uma nova vida 

individual. (SGRECCIA, 1996, p. 342). 

                                                             
11 Escritor e Cardeal italiano Presidente Emérito da Pontifícia Academia para a vida.  
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Os argumentos até aqui expostos indicam que a vida humana começa no 

momento da fecundação e, segundo Sgreccia (1996), não surge como um sistema 

dependente de órgãos fisiológicos da mãe, ou seja, o embrião não faz parte do 

corpo da mulher, ele apenas se hospeda no útero para se desenvolver, o que se 

pode notar elucidado no trecho a seguir: 

 
O fato que se deve notar de modo especial é que esse novo programa não é 

inerte nem executado por órgãos fisiológicos maternos, os quais se serviriam 

do programa do modo como um arquiteto se serve do projeto, ou seja, como 

um esquema passivo, mas é um novo projeto que se constrói a si mesmo e é o 

ator principal de si. (SGRECCIA, 1996, p. 343).  

 

Segundo Sgreccia há um determinismo e um finalismo que orienta o 

embrião para o desenvolvimento como ser humano, desde esses momentos iniciais 

até o fim da vida, o que indica que o embrião, do ponto de vista biológico, não tem 

diferença substancial do momento da concepção até o nascimento, sendo 

observadas somente diferenças de desenvolvimento (SGRECCIA 1996, p. 346). 

Em se tratando do ponto de vista filosófico, levando em consideração os 

argumentos até agora expostos, desde o momento da concepção estão presentes, 

ontologicamente, todos os valores do ser humano individual.  

É possível observar que está tacitamente legível no pensamento que leva a 

esta discussão social, do sim e do não em relação ao aborto, o receio de que a 

sociedade, na bioética, dê um passo que não permita mais o retorno ao status quo 

ante,12 conduzindo a humanidade a um castigo duradouro e punitivo. 

Um digno exemplo, que se utiliza da mitologia grega para explicitar esta 

situação de um passo errado da ciência que reflete nos seres humanos, já foi 

observado por Von Zuben sobre o castigo duradouro imposto a Prometeu, que ao 

roubar o fogo dos deuses para cedê-lo aos homens foi castigado. Analogicamente 

o fogo pode ser substituído pelo aborto e o castigo será o fim da dignidade humana 

no início da sua existência, o que vale observar o trecho do texto a seguir: 

 
Esse mito nos fornece um horizonte propício para uma reflexão, no plano da 

ética, sobre a técnica, e mais precisamente, sobre as tecnociências e o seu 

espaço significante no mundo atual. Prometeu é o emblema da técnica como 

astúcia mostrando os traços da ambivalência com que estão, atualmente, 

assinaladas as tecnociências, em outras palavras, as tecnociências comportam a 

mistura de conquistas positivas para a humanidade, e, ao mesmo tempo, efeitos 

funestos e destrutivos. (VON ZUBEN, 2006, p. 36-37). 

 

Não há dúvidas de que uma comunidade de pessoas inertes não evolui e não 

quebra paradigmas, de modo geral fica estagnada, mas é necessário ter prudência. 

Também, a mitologia grega, berço do mito de prometeu acima citado, é o 

                                                             
12 No estado em que se encontrava antes. 
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berço da ética que não se curvou aos maus costumes que permeiam a existência 

humana. Gutiérrez, em seu artigo “Ética no tempo dos gregos: A arte do bem 

viver”, escreve sobre Hipócrates, médico grego nascido em 360 a.C. precursor da 

ética médica ou decoro, e, naquela época já previa uma conduta ética para esses 

profissionais, que surgiram com o objetivo de zelar pela vida das pessoas adoecidas 

e ou sob seus cuidados (GUTIÉRREZ, 2018, p. 63-72). 

Nas palavras descritas no trecho abaixo podemos observar o que se diz sobre 

o decoro de Hipócrates sintetizando a preocupação com a ética: 

 
O texto sobre o decoro é uma obra na qual estão contidos conselhos, sugestões 

e recomendações para uma boa prática médica, isto é, como um médico deve 

se comportar frente a um paciente. Assim, podemos afirmar que é uma obra 

sobre a ética do médico. (GUTIÉRREZ, 2018. p. 65). 

 

 O termo “bioética” foi cunhado por Rensselaer Potter em sua obra 

“Bioética: uma ponte para o futuro”, que definiu bioética como a ciência da 

sobrevivência humana. (RENSSELAER, 2016, p. 23). Ele cunhou este termo em 

1970, pensando na possibilidade de uma ponte entre ciência biológica e ética. 

Pelo exposto até este ponto da pesquisa é possível pressentir que o diálogo 

entre ciência e ética é necessário para que haja justiça entre os personagens 

envolvidos, de um lado o cientista e de outro há a vida em todas as suas formas, 

sobretudo ao que se refere à vida humana. 

Seguindo esta linha de pensamento na defesa da vida embrionária e 

vislumbrando a questão da moral humana, Schooyans (1993), na sua obra 

“Dominando a vida, manipulando os homens”, é enfático em afirmar que legalizar 

o aborto é o mesmo que estremecer a democracia, pois para ele é um ato 

comparável à arbitrariedade do estado nazista. 

Critica a questão da liberdade da mulher abortar o que arruína o direito à 

vida do feto em função do direito à liberdade da mulher. Para ele, autorizar por lei 

a prática do aborto é dar o poder de alguns tirarem a vida de outros e isso equivale 

a lançar a moral humana nas profundezas do abismo. (SCHOOYANS, 1993, p. 

21).  

Diante desses argumentos, muitos Filósofos e muitos Teólogos se 

posicionam contra o aborto em qualquer fase de desenvolvimento do embrião por 

acreditarem que a vida humana se inicia no momento que ocorre a união dos 

gametas masculino e feminino. Para ratificar esta afirmação no que concerne a este 

fato (início da vida humana na fecundação), a afirmação científica provida por 

embriologistas é muito bem-vinda, pois expressa no sentido de uma verdade 

científica aceitável, assim segue um trecho que elucida claramente o que aqui se 

afirma: 

 
O desenvolvimento humano começa quando um óvulo de mulher é fertilizado 

por um espermatozoide de homem, e envolve muitas mudanças que 

transformam uma única célula, o zigoto (óvulo fertilizado), em um ser humano 
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multicelular. Esta célula, formada pela união de um ovócito e um 

espermatozoide, representa o início de um ser humano (MOORE & 

PERSAUD, 1995. p.  1). 

 

O que se buscou com essas fundamentações é demonstrar uma linha de 

pensamento coerente que acolha a confiança do leitor independente de 

apriorismos, cujo objetivo principal é trazer esclarecimentos sobre o tema para que 

possa corroborar para decisões justas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo incontestável a inquietação que divide opiniões na sociedade acerca 

do aborto por contrapor o direito à vida do ser humano e o direito de liberdade da 

mulher em relação ao próprio corpo tem relevância o que expõe este artigo. 

Iniciando pela condição essencial para que haja possibilidade de aborto, que 

é a presença de vida humana intrauterina e depois o desejo de abortar dos seres 

humanos, este trabalho demonstrou que a vida humana se inicia no momento da 

fecundação, portanto há aborto em qualquer fase da gestação, por isso se o embrião 

deve ser considerado um ser humano em desenvolvimento, então é sujeito de 

direitos à vida e à igualdade de direitos como qualquer ser humano em qualquer 

outra fase da vida. 

A partir dessas observações conclui-se que o conflito de direitos do embrião 

e da mulher, que poderiam ser resolvidos por uma lei anti aborto, não o é porque 

a lei para isto se mostra ineficaz. Essa lei foi criada com o espírito de proteção desse 

direito fundamental à vida do feto, mas como ficou demonstrado a 

intencionalidade do legislador não cumpre sua função social, portanto há uma 

metafísica do direito que, que no caso em questão, é inócua, pois a lei existe, mas 

não se cumpre para o que foi criada. 

Diante dessa situação fática na qual os direitos à vida e à igualdade de direitos 

entre seres humanos são desrespeitados através de milhares de abortos todos os 

anos, porque a lei não é respeitada, este artigo apresenta uma sugestão para 

amenizar o problema do aborto. 

A ideia é demonstrar que há uma possibilidade de lidar com o problema 

pela conscientização das pessoas sobre a moralidade idealizada por Kant, que será 

a sugestão para que o agente que pratica a conduta do aborto tenha a capacidade 

de decidir pelo seu senso de justiça, considerado a priori, discernindo o que é certo 

do que é errado. 

Se a lei falha e o aborto acontece, então essa conduta deve ser levada em 

consideração pelo viés da moral inerente ao ser humano para decidir de maneira 

ética e, portanto, no íntimo da cada pessoa envolvida, o que é justo, por exemplo 

discernir o valor maior da vida em relação ao direito de liberdade ao próprio corpo 

da mulher, o que parece plausível prevalecer o primeiro sobre o segundo. 
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Esses argumentos são sustentados pelos pensamentos dos estudiosos de 

“bioética” e embriologia, que são unânimes no sentido da ética em relação à vida 

humana e consideram seu início no momento da fecundação, por isso defendem a 

vida desde seu início, pois o ser humano existe em constante desenvolvimento 

desde os primeiros momentos até a morte e sempre resguardando os direitos 

fundamentais à vida e à igualdade de direitos, sem, contudo, ignorar as injustiças 

sociais envolvidas na questão do aborto. 

Num terreno que a lei não funciona, direitos são desrespeitados e a injustiça 

acontece urge quebrar paradigmas e buscar velhos conceitos, por exemplo, a 

moralidade e a boa vontade, que é o que se sugere para que, numa decisão 

imperativa no sentimento íntimo da mulher, sem depender da religião que castiga 

ou do direito que pune, haja uma decisão justa pela vida e dignidade de um ser 

humano que requer cuidados e a justiça que lhe preserve a vida. 
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