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Entendo a vida como um princípio, no sentido de verdade fundamental, preceito, fundamento 

inquestionável, dogma. 

Fosse ela relativizável, talvez, muitos de nós não estaríamos aqui, escrevendo ou lendo este 

texto. 

Disto decorre a minha contrariedade ao aborto, à pena de morte, à eutanásia e, por óbvio, ao 

suicídio. 

Aliás, aqui acabo por já tocar numa contradição (no meu ponto de vista) tanto da esquerda 

quanto da direita: grande parte dos primeiros se dizem a favor do aborto e contra a pena de 

morte e, de modo inverso, com a direita: muitos são contra o aborto e à favor da pena de 

morte. 

Não concebo a diferença entre os valores duma e de outra vida. 

Aliás, me causa mais estranheza os que defendem direitos humanos e, portanto, a vida, até 

mesmo do pior dos criminosos - que eu também entendo que se trata de um ser humano 

digno de sua vida sob qualquer circunstância -, e trata um feto como um dejeto ou uma 

espécie de incômodo descartável, tal qual as unhas ou cabelos que cortamos, verrugas ou 

espinhas que expelimos, apêndices e amídalas que por vezes nos incomodam e pedimos a um 

especialista para que nos seja retirado. 

Não. Feto é vida. Criança é vida. Adolescente, vida. Adulto, vida. Idoso, vida! 

Cachorro é vida. Gato é vida. Mosca, aquela da sopa? Vida. Morcego, cobra, gato fofinho, 

marginal, estuprador, papa canonizado? Vida. 

Não se relativiza, não se mensura ("bandido bom é bandido morto", "enquanto os bons 

morrem, os ruins, que deveriam morrer, estão durando", "vaso ruim não quebra"). 

Quanto ao aspecto prático, me causa estranheza a argumentação de que os abortos 

acontecem independente de serem legais ou ilegais, e que isso justificaria a sua legalização. 

Ora, assaltos, homicídios, feminicídios, estupros e tantos outros crimes também acontecem a 

toda hora, e nem por isso imagino alguém defendendo alterações no código penal para 

legalizar tais crimes, de modo que soa pueril, no mínimo, a "lógica" acima apontada. 

Sobre o aspecto biológico, já está mais do que provado que sim, há uma vida dentro do útero 

de uma mulher grávida. Estivéssemos em séculos atrás até poderia ser levantada tal dúvida. 

Hoje, jamais. Em poucas semanas já há órgãos, músculos, reflexos, sinapses. Informações que 

uma pesquisada rápida no Google ou no Youtube são trazidas aos milhares. Inclusive, caso haja 

curiosidade maior, é possível encontrar um documentário feito pela National Geographic 

chamado "Vida no ventre" em que é mostrada uma cirurgia feita num feto. Por exames de 

imagem, foi constatado que o bebê tinha algum problema no seu diafragma que fazia seu 



estômago pressionar o coração. Assim, foi feita a cirurgia o quanto antes para que saísse da 

barriga da mãe com o mínimo de sequelas possível. 

E existiria cirurgia se não fosse um ser vivo independente, relativamente autônomo? E existiria 

a cardiotocografia, exame que mede os batimentos do coração do feto, 

digo, exclusivamente do feto? 

Se abandonar um recém parido numa lixeira gera consequências jurídicas e causa revolta, 

repulsa, nojo, raiva, etc... por que o descarte de um "quase parido" não deve ser tutelado pelo 

estado?  

Se um feto vai atrapalhar os planos do casal, a pós-graduação da mãe, a promoção no 

emprego tão desejada, o MBA, os planos de viagem, que tal perguntar aos pais de crianças que 

já tem 1, 2 ou 5 anos o quanto a vida deles também não foi mudada? Garanto, mudou muito. 

Enormemente. E estes últimos não têm o direito de descartar seus filhos.  

E onde encontra-se a grande diferença entre estas crianças de 1, 2 ou 5 anos com aquele que 

JÁ VIVE, só que dentro da útero até que reúna condições de CONTINUAR A VIVER do "lado de 

fora"? 

Tirando os casos mais polêmicos envolvendo o aborto (estupro, risco de morte à mãe, 

anencefalia), a ideia de um suposto "direito" ao aborto me remete a duas ideias: imaturidade e 

objetificação. 

Imaturidade, pois tendo sido consensual a conjunção carnal, havendo diversos tipos de 

preservativos e sendo alguns deles gratuitos, o "descuido" soa como papo de adolescente que 

faz as coisas às pressas, escondido dos pais e, cedo ou tarde, são pegos (matando aula, 

pichando muro, pegando o carro escondido). As consequências do sexo sem uso de 

preservativos é tão grandiosa que vai da AIDS (morte) a um bebê (vida). É como dirigir em alta 

velocidade com os olhos vendados "pra ver no que dá", é alegar ignorância mesmo tendo 

todos os avisos. E quem paga o preço? O mais indefeso, o que não tem voz, o que não tem 

cara, o que não pediu, o que não escolheu: o feto. 

Uma atitude inconsequente de dois adultos terá dois efeitos: vida, primeiro e depois, a morte. 

Objetificação, pois vejo que há uma tendência em se falar que daquela vida intrauterina (como 

já dito anteriormente) tal qual um adendo, um acessório, chegando ao ponto de ouvir "o corpo 

é meu, faço o que quiser", como se aquele outro corpo quase formado, lá dentro, tivesse 

dono. Mas não tem, não é nem da melhor mãe, nem do melhor pai, nem dos mais negligentes. 

E tratar um ser vivo potencialmente perfeito como um objeto cujo dono pode dispor quando 

bem entender me remete a uma das várias faces do capitalismo, que é a de tratar as pessoas 

como números, RF's, cifras, CPF's. 

Aquilo que nós, que nos entendemos como esquerda, tanto criticamos ao dizermos que os 

empresários olham para seus funcionários e não veem pessoas, vidas, mas números, cifras, de 

forma fria, insensível, guarda a mesma relação. O presidente do STF que não valoriza seus 

servidores, o desembargador que não se preocupa com o bem estar de sua equipe, o juiz que 

coloca o servidor à disposição, que pratica assédio, que obriga a fazer horas extras, etc,  nos vê 



como peças rígidas, acéfalas, sem sentimentos, sem dignidade, sem VIDA, cumprindo funções 

em troca de salário que constantemente se achata. 

Essa visão mercantilista muitas vezes é transportada para a justificativa ao aborto, talvez sem 

maldade, mas acontece. E, de novo, assim como não somos meros RF's e crachás, aquele ser 

vivo dentro de um útero também não é anônimo nem descartável, e, portanto, não pode ser 

assim tratado. Sem contar o fato que é sangue do seu sangue, é o seu legado no mundo, sua 

marca, sua sucessão, sua linhagem. 

Em relação aos casos mais polêmicos e autorizados pelo STF, tenho cautela ao tratá-los, ainda 

que mantenha minha posição contrária ao aborto em qualquer uma delas. 

A que mais me toca é a da mãe que corre risco de morte, pois se está diante de uma "escolha 

de Sofia". Pensar em descartar uma vida, como já discorri acima, me parece impossível e cruel, 

porém o risco da perda de outra, a da mãe, presença (quase que) absolutamente indispensável 

à vida de qualquer filho, de qualquer idade, em especial nos primeiros meses de vida, mostra 

um cenário cruel. Porém, como sabemos, a ciência evolui constantemente, e, ainda que não 

assuma, revê seus conceitos e sabe de suas falhas. 

Fazendo um gancho com o caso da anencefalia, inúmeros (mais do que imaginamos) 

diagnósticos médicos estão errados ou imprecisos. Não basta o que é noticiado, em geral 

sobre negligência/má vontade, mas pela própria limitação da medicina, nunca a palavra do 

médico é o que necessariamente vai acontecer. Há erros, há equívocos, há opiniões técnicas 

divergentes e, claro, há o assustador acaso. 

Assim, a possibilidade de a mãe morrer pode não se concretizar, e ambos sobreviverem (mãe e 

filho/a). 

Do mesmo modo, e com muito mais tranquilidade, penso no caso da anencefalia. Há artigos e 

estudos de profissionais da área que entendem que a plasticidade do cérebro pode fazer com 

que um ser com anencefalia possa adquirir consciência e ter sentimentos. Há casos de bebês 

que vivem até 30 semanas, apesar do grave mal que os acomete.  

Ademais, a ciência evolui diariamente. O que há cem anos era incurável, hoje é facilmente 

solucionado. O escorbuto, que afligia marinheiros ingleses e portugueses passou a ser curada 

com ingestão de frutas cítricas, e hoje isso parece banal. A extração de dentes ou de uma bala 

na superfície da carne era motivo de dor, hemorragia e, por vezes, morte, e hoje são realizadas 

com relativa segurança. É perfeitamente possível que a anencefalia possa vir a ser tratada, não 

sendo justificativa para o aborto. 

De outro lado, considerando a finitude da vida, a certeza que a morte alcançará a todos, uns 

com menos, outros com mais idade, quem somos nós, humanos falíveis para decidir? 

Quantos pais passam a vida em luto pela perda de filhos aos 3, 5, 10 ou 18 anos de idade? 

Imagine você desistindo de cuidar de alguém que lhe é muito querido, acometido por alguma 

doença mais grave? Imagine não permitir que seu pai com câncer faça quimio/radioterapia? 

Que seu filho que sofreu acidente de carro não tenha tratamento médico? E por que o feto 

não pode lutar pela vida dele? 



A ideia de permitir aborto no caso de anencefalia me remete à Esparta, cidade-estado grega 

onde os recém paridos eram inspecionados e, se constatado algum defeito físico, eram 

lançados ao mar ou em um precipício, pois eram imprestáveis ao caráter militar daquela 

cidade. E não há um conceito rígido de "defeito físico". Tal como o direito, fica ao sabor da 

época e do local, do contexto social em que está inserido. Mais uma vez, o aborto do 

anencéfalo me remete à eugenia, à ideia de incentivar a reprodução das "raças superiores", de 

incentivar a esterilização de grupos "indesejáveis" (negros, nordestinos, ciganos, judeus, etc..), 

páginas tristes da história humana. 

Por fim, me remete também àquelas pessoas fúteis que, ao procurar crianças para adoção, 

procuram por aquele perfil socialmente "aceito" ou "superior". Criança loira, olhos claros, sem 

defeitos físicos, de bem pouca idade, reflexos de uma sociedade preconceituosa, racista, 

elitista. 

Por fim, quanto à questão mais sensível, a do estupro, em que pese toda a revolta/medo/raiva 

e toda sorte de sentimentos negativos envolvidos, mais uma vez entendo não ser o feto o 

culpado pelo ocorrido, e por isso não entendo como justo que ele sirva de bode expiatório de 

um crime. Se pensarmos que até mesmo o estuprador não deve ser linchado por populares, 

não deve ser massacrado na cela da cadeia e deve ter seus direitos respeitados, também deve 

ser tutelado o ser mais inocente desta violência. Aceitar o aborto neste caso seria permitir a 

pena de morte, porém não para o estuprador, mas para o filho dele. Como disse, sou contra 

qualquer espécie de pena de morte, até mesmo para os piores carrascos do mundo, e não 

seria neste caso que aceitaria tal punição a um feto. 

O que é preciso, neste caso mais grave, são diversas ações de apoio, especialmente estatal, à 

vítima. Não é com um mero exame na delegacia e umas palavras de conforto que a vida desta 

pessoa voltará ao normal, se é que um dia voltará. Ela precisa de MUITO apoio (psicológico, 

médico, social, etc.) e o Estado tem obrigação de fornecer. 

Assim, reforço que a vida é um princípio desde o seu princípio, seu início, desde a concepção, 

não nos cabendo brincar com a vida mais frágil que começa a surgir e que, em última análise, 

nos sucederá no planeta. 


