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O objetivo deste trabalho é tratar sobre elementos do Direito a vida, relacionando 

com a arte. Para tal feito, foi escolhida a temática do aborto e um pequeno escrito do 

poeta, tradutor e jornalista brasileiro, Mario Quintana (1906 – 1994), denominado Roubo 

infinito (Obra: Da preguiça como método de trabalho - 1987): "O aborto não é, como 

dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo... Nem pode haver roubo maior. 

Porque, ao malogrado nascituro, rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, 

tudo. O aborto é o roubo infinito." 

Independente de posição ideológica, política ou religiosa, a proposta é analisar 

essas breves linhas desse que é considerado um dos maiores poetas brasileiros do século 

XX, então vejamos: "O aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato". O 

Código Penal brasileiro de 1940 descreve as hipóteses de aborto criminoso em seus 

artigos 124 a 128, logo, entendemos que o poeta, tendo escrito em 1987, utilizou o termo 

assassinato tomando como base o fato de haverem condutas já tipificadas como crimes 

no CP.  Sabemos que o intuito da arte, seja música, pintura, poesia etc., é levar o seu 

público a refletir, tomar consciência de algo. O artista usa de seu talento para expressar 

seus pontos de vista e, no caso em questão, Quintana expressou claramente sua posição 

contrária ao aborto e, sendo uma pessoa pública, exerce influência a diversas outras 

pessoas que, nos dias atuais, provavelmente seriam seus seguidores em redes sociais.  



Passemos, pois, ao trecho seguinte:" É um roubo... Nem pode haver roubo maior". 

Previsto no Código Penal, em seu artigo 157 vemos o roubo assim descrito: "Subtrair 

coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a 

pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência"  Diante dessa única frase, ao compararmos com o texto do artigo 157, 

poderíamos dizer:" mas não se trata de coisa móvel", contudo, lembremos que foi escrito 

por um poeta, que utiliza figuras de linguagem, nesse caso, a metáfora, que ele utilizou 

também nas linhas finais, juntamente com a gradação, proporcionando mais emoção ao 

leitor sensível ao tema: "Porque, ao malogrado nascituro, rouba-se-lhe este mundo, o 

céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito." 

Não é possível roubar o mundo, o céu, as estrelas, o universo. Não é possível 

literalmente, entretanto, na situação de aborto ao avaliarmos sob a ótica da arte, o 

malogrado nascituro, tão bem classificado dessa forma pelo poeta, podemos dizer que 

sim, é possível, haja vista que ele tem sua vida roubada, mediante violência e não tem 

nenhuma chance de resistir.  

Relacionando hipoteticamente e sem profundidade esse escrito com o Direito, 

quem comete o aborto, comete dois crimes previstos no Código Penal (roubo e 

assassinato), bem como viola o artigo 5o da Constituição Federal, ao negar a vida, que é 

possivelmente o mais valioso de todos os direitos fundamentais, sendo inclusive 

reconhecido por Thomas Hobbes como único direito fundamental natural ao homem. 

Sabemos que a questão o aborto é bastante complexa e que há discussões em 

diversas partes do mundo a respeito de quando considerar o que é efetivamente uma vida, 

se deve ser levado em conta o direito da mulher, ou direito da criança, enfim, o que 

pretendíamos colocar em análise era de acordo com as breves palavras de Mário Quintana 

e a princípio pensamos em dizer que ele também utilizou da figura de linguagem 

denominada hipérbole, ao dizer que é roubado tudo e que é um roubo infinito, porque, em 

uma primeira leitura, parece exagero, mas dado o contexto, refletimos e chegamos à 

conclusão de que não é. 

Se alguém tem sua vida negada, o que lhe resta? Nada. Se não lhe resta nada, a 

conclusão a que chegamos é que lhe foi sim, retirado tudo, de modo que não foi exagero 

de Quintana dizer que se trata de um roubo infinito. 

 


