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zPRÉ-REQUISITO METODOLÓGICO

§ Realismo e uso adequado da linguagem sem 

eufemismos e metonímias que nublam a mente 

humana

Direitos Reprodutivos

Interrupção da Gravidez

Aborto Pós-Nascimento 
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Racismo

Eugenia

Discriminação 
contra os 
pobres



z

Bernard Nathanson
O Rei do Aborto



Do que estamos falando afinal?
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Do que estamos falando afinal?

§ A partir de qual momento podemos 

matar quem nos desagrada?

§ Quanto custa uma vida humana?

§ Há algo de especial em ser humano?
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Argumentos onde
falta uma real 
sustentação capaz
de justificar a morte
de um ser humano
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Precisamos experimentar com Células-Tronco 
Fetais. Já as utilizamos para vacinas
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Um erro no 
passado não 

justifica um erro 
no presente só 
porque levou a 

descobertas 
úteis

A metáfora da 
medicina nazista
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Nominalismo 
Argumentum ad Hominem

“Você não é mulher, não abortou, não 
está em seu lugar de fala...”
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Opções Forçadas

Você quer legalizar o aborto ou prender 
7 milhões de mulheres?
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Morrem Milhares de mulheres todos os 
anos por causa do aborto
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LEGALIZAR 
TORNA 
TUDO 

“SEGURO”?
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Aborto é um problema de saúde pública
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Artigos Científicos demonstram que a 
melhor opção é legalizar o aborto
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Defender a vida é coisa de fanático religioso cristão
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Abortar
filhos de 
mulheres
pobres
previne
crime
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Falando do Excepcional para 
conclusões sobre o “Casual”
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Amontoado de Células



zO Embrião e o Feto nem são Seres 
Humanos / Pessoas ainda...
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Para conhecer
os melhores
argumentos

contra e a favor 
do aborto
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A IDÉIA MAIS PERIGOSA DE TODAS

NÃO HÁ NADA DE ESPECIAL 
EM SER HUMANO

Margaret Somerville – Bird on an Ethics Wire
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Viktor Frankl

"Não foram apenas alguns ministérios de Berlim que inventaram as
câmaras de gás de Maidanek, Auschwitz, Treblinka: elas foram
preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos
niilistas, entre os quais se contavam e contam alguns pensadores
anglo-saxônicos laureados com o Prêmio Nobel. É que, se a vida
humana não passa do insignificante produto acidental de umas
moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata seja
eliminado como inútil e que ao psicopata se acrescentem mais uns
quantos povos inferiores: tudo isto não é senão raciocínio lógico e
consequente."
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Aspectos da Realidade
Um cruel assassinato com tortura é tão moral quanto o sacrifício da 
própria vida para salvar alguém se não houver o reconhecimento da 

esfera dos valores



zO COMPOSTO ONTOLÓGICO E MORAL 
DO LEGADO HIPOCRÁTICO DA MEDICINA

Reconhecimento do 
sofrimento alheio e 

oferta de ajuda

Reconhecimento da 
fragilidade e pedido de 

socorro

Fragilidade e 
Mortalidade do Ser 

Humano
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RESGATE DE UM 
LEGADO 

HUMANÍSTICO
BIOÉTICA
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