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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso visa oferecer uma visão geral a respeito do 

aborto, suas modalidades, prática no Brasil e a evolução no debate com a sociedade. Este 

tema é complexo, pois, no Brasil, pouco ou quase nada se avançou em relação a legislação 

progressista. É preciso que não se feche os olhos e nem se negue a realidade, pois o aborto 

tem sido usado como forma de método contraceptivo, alicerçado na falta de 

esclarecimento de uma população desprovida de condições financeiras e do planejamento 

familiar. Além desses fatores sabe-se que há o aborto praticado de forma clandestina, 

provocando consequências graves, tanto físicas como psicológicas. Cabe ressaltar que a 

pesquisa também traça o histórico sobre o tema na sociedade civil, onde sintetiza as 

controvérsias presentes no âmbito do debate, do estado e da sociedade. 

 

Palavras-chave: Aborto, aborto no Brasil, história do aborto, política social. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O aborto é um assunto muito discutido e polêmico por provocar muita 

divergência de opiniões, principalmente na área médica e religiosa isto porque abrange 

vários aspectos como as normas médicas, jurídicas e concepções religiosas. Mesmo 

depois de vários projetos de leis surgindo ainda falta muito a avançar pelo Estado.  

Para compreender este cenário é que o presente trabalho apresenta como objetivo 

analisar o desenvolvimento do debate em torno do aborto e seus rebatimentos realidade 

brasileira. Foram realizadas análises de conceitos, ideias, posicionamentos legais e 

religiosos, além de elementos do Código Penal, do Código Civil, da Constituição Federal, 

de monografias e periódicos disponibilizados em sítios eletrônicos visando uma melhor 

compreensão sobre o assunto aqui estudado. 

De forma geral abortar é a forma de a gestante interromper a gravidez antes do 

feto, do bebê, do nascituro atingir a capacidade de vida, de viver fora do organismo da 

mãe. São inúmeras as formas e métodos de aborto existentes, não só no Brasil, mas 

também por outras nações. De igual forma, são muitos os pontos de vistas que abrangem 

o tema, pois, de um lado está a lei que coíbe severamente, na maioria das vezes, sem 

sucesso. Surge, ainda, a Igreja Católica, que com todos os meios, força política, religiosa, 

filosófica, ideológica etc., expõe sua tese que o aborto é crime contra a vida de outra 

pessoa.  

Por outro lado, ainda, se faz presente nas áreas social e financeira, além do nível 

de instrução das pessoas do país, que lamentavelmente fecha os olhos para a questão, uma 

vez, sabido que a decisão de abortar é tomada em qualquer lugar e a qualquer momento. 

O que facilita a proliferação de clínicas clandestinas em diferentes locais, dispostas a 

realizarem a vontade da gestante, muitas vezes, em condições inadequadas para a 

realização do procedimento. 

Do mesmo modo, é perceptível outra linha de pensamento, onde setores que 

defendem a legalização do aborto, acreditando que dessa forma há um controle e melhores 

condições para a mulher, de modo a satisfazer a sua vontade de ter ou não o filho, 

praticando assim um aborto seguro. Dessa maneira, evitam a morte de muitas mulheres, 

que, às vezes, em decorrência de muitos fatores da vida (sejam eles sociais, financeiros 

e/ou criminais), se submetem a práticas abortivas em clínicas não legalizadas e até 
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mesmo, às vezes, em casas particulares, auxiliadas por pessoas despreparadas e numa 

ótica conservadora. Diante disto não podendo esquecer que o tema é bastante 

questionável, pois se trata da dura realidade pela qual passam milhares de mulheres que 

se submetem ao aborto clandestino, sendo a maioria mulheres de baixa renda e sem muito 

conhecimento, enquanto por outro lado há milhares de pessoas que não aprovam tal meio 

por opiniões morais e religiosas, e que sequer procuram entender o outro lado da causa. 

     Para contemplar esta pesquisa, o trabalho foi estruturado em dois capítulos 

desenvolvidos de acordo com o tema. O primeiro capítulo foi dividido em dois itens, onde 

conceitua e classifica o aborto, detalhando sua trajetória e definição. O papel e visão da 

igreja e sua criminalização sendo considerado um dos maiores opositores do aborto; 

destacando que mesmo sendo proibido ou legalizado se trata de uma prática existente 

desde a antiguidade até os dias atuais. 

     O segundo capítulo também composto por dois itens que relata o debate do 

aborto no cenário brasileiro, onde introduz a percepção da medicina, o desenvolvimento 

da legislação e suas novas atribuições; o direito e a escolha da mulher e o reconhecimento 

do tema como expressão da questão social; mostrando índice de mulheres que abortam 

por nível de escolaridade e maior proporção por região do país; haja vista a necessidade 

de compreensão e entendimento desse tema na cena contemporânea.  Uma investigação 

sobre a importância deste caso que leva a morte de muitas mulheres, que poderia ser 

evitada. Assim o processo de estudo foi fundamentado a partir de pesquisa documental e 

bibliográfica utilizando de autores como Sarmento, Dutra, Diniz para intensificar a 

discussão, problematização e entendimento do tema abordado. 
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1. ELEMENTOS INTRODUTÓRIOS SOBRE O ABORTO 

 

 

 

O debate em torno aborto é polêmico e uma realidade social – em um número 

significativo de países, ele é praticado à margem da lei, colocando em risco a vida das 

mulheres que a ele se submetem, quanto pior forem suas condições financeiras. O tema 

tem gerado posições contraditórias, seja em sua legalização ou nos posicionamentos 

conservadores que o criminalizam, conforme afirma Moraes (1996, p. 152) ao afirmar 

que trata-se de “um direito cuja reivindicação nunca deixará de ser contestada”.  

O aborto é tipicamente um caso onde as posturas quanto ao seu fundamento ético 

são completamente divergentes – os juízos de valores são comuns nessa questão. Do 

ponto de vista da moral conservadora, se trata do direito à vida; para outros, é evidente 

que envolve o direito da mulher de decidir sobre seu próprio corpo e sua própria vida, e 

é a partir disso que se percebe na sociedade contemporânea a necessidade do debate sobre 

legalizar ou não o aborto. 

Justamente por ser um tema controverso onde Igreja, Estado, Sociedade e até 

mesmo a própria medicina divergem sobre, é necessário conceituar o aborto diante de 

algumas dessas visões ao longo do tempo.  

A palavra aborto, como bem define Costa (2008) provém do latim ab-ortus, ou 

seja, privação do nascimento. Segundo o Dicionário Aurélio, aborto é: 

 

1. Expulsão de um feto ou embrião antes do tempo e sem condições de 

vitalidade fora do útero materno. 2.Produto dessa expulsão. 3. Coisa ou 

resultado desfavorável ou imperfeito. 4. Fenômeno estranho ou raro. 5. Pessoa 

ou coisa considerada disforme (FERREIRA, 2008). 

 

Assim, o aborto se caracteriza pela expulsão do embrião ou feto, que pode ser 

espontânea ou provocada. De acordo com a medicina, a interrupção precoce da gravidez 

é classificada da seguinte forma: 

 

O aborto ou interrupção precoce da gravidez é chamado de espontâneo quando 

se inicia independentemente de qualquer procedimento ou mecanismo externo, 

geralmente devido a problemas de saúde da mulher ou do feto. É considerado 

provocado quando resulta da utilização de qualquer processo abortivo externo, 

químico ou mecânico. Este último pode ter motivação voluntária ou 

involuntária de gestante e ser considerado legal ou ilegal (Rede Feminista em 

Saúde, 2001, p.9). 
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Na literatura especializada, Verardo (1996, p.23-24) define em sua obra “Aborto 

um direito ou um crime” os vários tipos de aborto: o aborto espontâneo é aquele que 

ocorre por vários fatores de ordem natural, sendo este realizado pelo próprio corpo da 

mulher, sem influência externa; já aborto provocado é quando ocorre a interrupção 

intencional da gestação, havendo interferência mecânica ou química.  

No que concerne o aborto provocado, existem ainda três classificações: aborto 

terapêutico ou necessário, eugênico e humanitário ou sentimental. O aborto terapêutico 

ou necessário ocorre quando há risco de vida para a mãe ou nos casos em que a indicação 

é de caráter psiquiátrico, como graves psicoses e debilidade mental (VERARDO, 1996). 

O aborto eugênico é quando se suspeita que o feto contraia graves anomalias ou doenças 

transmitidas por um de seus genitores mas, apesar de muitas vezes se verificar a 

necessidade do aborto, este, no Brasil, ainda é ilegal (VERARDO, 1996). 

Por fim, o aborto humanitário ou sentimental ocorre quando a gravidez resulta 

de estupro e há consentimento da gestante ou de seu responsável legal para o 

procedimento ser realizado (VERARDO,1996). Existe ainda o aborto “a pedido”, 

realizado a pedido da gestante – este, ilegal e considerado crime no Brasil, conforme 

legislações vigentes. Sua proibição fere o direito constitucional de liberdade e 

privacidade, além do princípio da dignidade do ser humano. A ideia principal aplicada 

neste caso é de que toda pessoa é agente moral, dotado de razão, capaz de decidir o que é 

bom ou ruim para si, de traçar planos, fazer escolhas e que deve ter a liberdade de guiar-

se de acordo com a sua vontade (SARMENTO, 2005). 

Ao se referenciar aborto como um tema polêmico, percebem-se inúmeras 

reações que geram a partir dessa afirmação – quando é falado de uma pessoa que realizou 

um aborto, as primeiras reações costumam ser o julgamento e a condenação; em situações 

menos comuns, as reações se convergem em apoio e/ou solidariedade. Os juízos de 

valores são comuns nesta questão: por vezes, os julgamentos alheios figuram apenas do 

ponto de vista da moral conservadora; em outros, os posicionamentos se voltam para 

criticar dado grupo, buscando defender a legalização – e é a partir de toda essa 

problemática que se percebe parte da contradição na sociedade contemporânea sobre a 

discussão da legalização ou não do aborto. 

 

 

1.1 Reflexões sobre a História do Aborto 

 



15 

 

 

A prática do aborto é consideravelmente antiga e conhecida por todas as épocas 

e culturas (DUTRA 1998 apud MARQUES; BASTOS). Para compreender tal assunto, 

Pattis (2000) afirma que o aborto foi exercido por inúmeros grupos humanos onde até 

hoje se compreende que possuam concepções, motivações e outras técnicas abortivas de 

diferentes tipos e modos. Existem registros de que o aborto manteve sua existência desde 

a antiguidade, embora se referisse como crime praticado por terceiro, e se por ventura a 

prática abortiva viesse fazer com que a gestante fosse levada à morte, o alvo da pena era 

o filho do agressor. Contudo, considerava-se crime o aborto praticado por terceiros, onde 

a punição do indivíduo era designada apenas através de dinheiro líquido, pois não havia 

interesse em reconhecimentos simbólicos, cujo valor dependia da idade do feto 

(TEODORO,2007). 

Somente no ano de 1969, a Igreja Católica se posicionou e ressaltou que o feto 

possui alma e a partir disto, passou a restringir o aborto e condenar os métodos para 

contracepção, contestando qualquer medida para interromper a formação de uma vida a 

ser gerada sem maiores motivos e o que levaram a gestante à decisão de tal ato – vale 

refletir que, até os dias de hoje, algumas manifestações da Igreja Católica mais 

tradicionalistas ainda não são de acordo com métodos contraceptivos. 

Ao longo desse período, havia muito preconceito contra mulheres que cometiam 

o aborto e, mesmo que com pouco conhecimento anatômico do útero, existia, por parte dos 

médicos e da Igreja, um diagnóstico moral do aborto, que relatava o seguinte: 

 

A igreja perseguia o aborto [...], também porque era denotativo de ligações 

extraconjugais, enquanto que a medicina passava a responsabilizar a mulher 

diretamente pelo aborto, e em última instância, pela existência de suas 

femininas “paixões”, o metabolismo venal e perigoso que as afastava da vida 

familiar. Apenas no casamento a mulher estaria a salvo de tantos preconceitos 

[...] (DEL PRIORE, 1994, p. 26). 

 

De acordo com Galeotti (2007), para a história do aborto ser entendida e seu 

estudo ser continuado, o autor menciona que no século XVIII, na França, se constitui um 

marco divisório na história do aborto, após a Revolução Francesa: nesse tempo, o feto 

obtinha maior privilégio pelo fato de que, futuramente, iria tornar-se um cidadão 

trabalhador e soldado, pois, antes disso, o feto era considerado somente um apêndice do 

corpo da mãe e o aborto era uma questão unicamente da mulher, já que só ela poderia 

testemunhar sua própria gravidez. 
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Segundo Dutra (apud SCHORALVARENGA,1994), apontam que, no início do 

século XIX, houve um aumento no número de abortos por conta do êxodo rural, já que as 

pessoas tinham péssimas condições de vida na cidade – pode-se perceber que essa prática, 

ao longo da história, foi permitida ou manteve sua proibição conforme os interesses 

econômicos e políticos de cada época. 

Alguns países europeus aderiram à proibição do aborto, dentre eles, a França, 

que foi o principal a se nominar um dos primeiros países a adotar uma política natalista, 

fazendo com que a proibição do aborto fosse radicalmente seguida o que justificou essa 

medida foi a Primeira Guerra Mundial, que resultou na queda populacional do país. Ao 

contrário da França, a União Soviética se manteve a caminho de uma compreensão 

distinta, sendo o aborto legalizado em 1920, onde a priorização era dada à garantia de 

saúde da mulher julgada trabalhadora. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados 

constituintes o liberaram na década 1970.  

Já o Brasil, sendo o contexto não menos importante, seguia essa linhagem 

mundial desde a colonização, onde foram registradas essas práticas –o aborto já era 

realizado por mulheres indígenas. Existente também em Portugal, o aborto também já era 

feito, mesmo que por razões distintas. 

 

No Brasil Colonial as práticas abortivas variavam desde chás e poções, até 

golpes na barriga, saltos, levantamento de peso, indução de vômitos e diarreias, 

além da introdução de objetos cortantes, sendo as mulheres orientadas na 

maioria das vezes por parteiras e benzedeiras. Não era incomum que tais 

práticas causarem a morte da mãe. Ao tentar livrar-se do fruto indesejado, as 

mães acabavam por matar-se. O consumo de chás e porções abortivas acabava 

por envenená-las (DEL PRIORE, 1993, p. 301). 

 

 

Como afirma Del Priore (1993), o feto só era considerado com vida depois de 

quarenta dias, e isso fazia com que o aborto fosse aceito, se acontecesse antes deste 

período ou caso a mulher grávida estivesse doente e precisasse tomar algum tipo de 

remédio que indiretamente o provocasse. Nesse sentido, é possível analisar que a 

perseguição ao aborto era muito mais que uma questão de normalizar a sexualidade em 

sua época, junto a interesses políticos e econômicos, do que zelar pela vida de uma 

criança, visto que, naquela época, ainda não existia tal preocupação como nos dias atuais. 

Embora o aborto ainda fosse reprimido, ele ainda era executado por mulheres 

que se viam em péssimas condições no período colonial citado anteriormente, sendo 

exposta à pobreza e ao abandono. Elas ainda buscavam privar a ilegitimidade de seus 
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filhos, já que a maioria das mulheres não possuíam família, eram consideradas mães 

solteiras e seus filhos eram frutos de relacionamentos extraconjugais com colonizadores 

portugueses. Dessa forma, Venâncio (2004) afirma que a alternativa encontrada pelas 

mulheres diante desta situação era recorrer ao infanticídio e ao aborto. 

Somente na década de 1970, com a realização de pesquisas que foram 

direcionadas para a saúde pública, que o aborto passou a ser problematizado como um 

fato social e não mais como um desvio moral. Por meios desses estudos é que foi mostrada 

a alta incidência do aborto, como sua relação com a pobreza e a falta de serviços de 

planejamento familiar (outro aspecto importante mencionado por (DUTRA apud 

MARQUES; BASTOS, 1998)). 

É perceptível a mudança no decorrer do tempo e que a vivência deste ato 

promove a reflexão sobre sua negatividade ou não – isso mostra que é uma forma peculiar 

de pensar a particularidade de cada indivíduo, podendo ser julgado como crime ou apenas 

abrir caminhos para que possa ser compreendido em determinados casos. 

É preciso levar em conta que o aborto é um fenômeno de vários fatores, isto é, 

existente em números e são muitos os que favorecem a sua ocorrência. Nesse sentido, 

para Pattis (2000), é necessário entendê-lo de maneira simbólica, uma vez que apresenta 

mais de um significado e muita das vezes significados opostos. Para ser melhor 

compreendido: 

 

Estima-se que uma entre cinco gravidezes no mundo terminam em aborto. De 

1.000 mulheres em idade fértil (15-44 anos) 29 induziram o aborto. 

Aproximadamente 33% dos 205 milhões de gravidezes que ocorrem no mundo 

atualmente são indesejados e 20% acabam em aborto provocado. No mundo 

estima-se que cinco milhões de mulheres são internadas por complicações pós 

– aborto, provocando 13% das mortes maternas, a maioria das quais em países 

em desenvolvimento (WHO,2006 apud REBOUÇAS; DUTRA, 2007, p. 423).  

 

As razões para realizar um aborto são variadas, tais como: situação 

socioeconômica, dentre elas a pobreza; falta de suporte do parceiro; desemprego; 

preferências de constituição familiar, como postergar a maternidade ou deixar um espaço 

saudável entre as gravidezes; problemas de relacionamento com o marido ou parceiro, 

risco à saúde da mãe ou do bebê; estupro ou incesto. As causas mais presentes são a 

dificuldade de acesso a métodos contraceptivos ou falha na contracepção (WHO,2006). 

Para Dutra (apud MARQUES; BASTOS, 1998), o aborto é considerado a quarta 

causa de morte materna no Brasil, sendo responsável por aproximadamente 11% dessas 

mortes. O número de mulheres tratadas em hospitais públicos devido à complicação por 
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aborto caiu em 28% nos últimos treze anos (de 345.000 em 1992 para 250.000 em 2005). 

Tal redução se deve não só a diminuição da taxa de mortalidade, mas também ao uso de 

misoprostol (cujo nome é conhecido como cytotec), que reduziu as complicações 

decorrentes do aborto (WHO, 2006). 

Após este breve panorama sobre o aborto explicitado anteriormente, é possível 

notar que é uma prática existente em todos os tempos e em todas as sociedades e que 

independente de proibição, legalização e de seu estado significativo, ainda há muitas 

mulheres que o realizam por múltiplos motivos. 

Para buscar caminhos para entender a temática aborto, cabe interrogar: a mulher 

que vive a experiência de provocar um aborto estaria assumindo uma escolha de modo 

próprio, ou seja, baseado no seu si mesmo? Ou, em outras palavras: o aborto teria um 

sentido próprio ou estaria no âmbito do impessoal? Ela se considerou livre para escolher? 

Com bases nessas reflexões, é possível ressaltar que a mulher que comete o aborto é livre 

para fazer esta escolha, ter sua liberdade, ou ser movida por esse contexto e pelo número 

significativo de relações envolvidas. 

Partindo desse pressuposto, não adianta fechar os olhos diante deste fato que se 

faz necessário, mas sim abrir espaço para que essas mulheres que vivenciam a experiência 

do aborto possam ser acolhidas e livres para expressar seus sentimentos. 

 

 

1.2 Aborto e a Igreja Católica: Subsídios para Compreensão do Não Direito à 

Decisão Sobre o Corpo da Mulher 

 

 

A discussão sobre o aborto não é recente. Há muitas evidências indicando que, 

antigamente, o aborto era feito através dos mais variados métodos, sendo os principais 

ervas abortivas e instrumentos cortantes. Ao analisar a literatura especializada, percebe-

se que o aborto é uma prática que sempre esteve presente na história da humanidade. 

Prado (1985) afirma que um dos mais antigos documentos escritos a que se tem acesso é 

o Código de Hamurabi de 1700 a.C, que menciona o aborto como uma realidade e o 

tipifica como um crime contra os interesses do pai e marido e também como lesão contra 

a mulher. 

De acordo com Galleoti (2007), a concepção histórica do aborto pode ser 

dividida em duas fases: a primeira vai retratar as percepções sobre o aborto desde a 

antiguidade até o início do século XVIII; a segunda, as mudanças significativas sobre a 
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concepção não só da prática do aborto, mas também das representações sociais sobre o 

mesmo, no período que vai do século XVIII até o XX.  

A primeira fase vai desde a antiguidade remota até o século XVIII, passando 

pela Grécia Antiga, a Civilização Romana, a Idade Média e a Idade Moderna, tendo como 

elemento de continuidade a concepção do aborto como algo da mulher, não pensando no 

feto, mas entendendo-o como parte do corpo materno. 

Segundo Matos (2011), antes do cristianismo, nas sociedades onde o aborto não 

era permitido, a punição não se dava pelo direito do feto à vida, mas pelo direito de 

“propriedade do pai” sobre um potencial herdeiro. 

Segundo Pacheco (2007), no Egito antigo, para o Código de Manu, que também 

era aplicado na Índia, a prática do aborto era considera um ato ilícito, e se tal prática 

resultasse na morte da gestante pertencente à casta dos padres, o responsável sofreria pena 

em grau máximo, que poderia causar a sua morte. 

Não é novidade também que interesses políticos, econômicos e religiosos têm 

predominado diante do direito de decisão da mulher sobre o próprio corpo. Assim, da 

mesma forma que o aborto em algumas culturas e religiões era proibido, em outras, já foi 

obrigatório em diversos casos, em determinados momentos da história. Na antiga Grécia, 

por exemplo, segundo Matos (2011), o aborto era defendido por Aristóteles como método 

eficaz para limitar os nascimentos e manter controladas as populações das cidades gregas; 

já Platão defendia que o aborto deveria ser obrigatório para as mulheres com mais de 40 

anos e para preservar a pureza da raça dos guerreiros; Sócrates aconselhava às parteiras 

(por sinal, profissão de sua mãe) que facilitassem o aborto às mulheres que assim o 

desejassem. 

Pacheco (2007) afirma que no período da República Romana o aborto era 

comum entre as mulheres, pois nessa época elas se preocupavam muito com a sua 

aparência física, mas era considerado como um ato imoral. A prática do aborto teve um 

grande aumento, que foi necessário o legislador considerar um ato criminoso, onde se fez 

a lei Cornélia, que punia a mulher com pena de morte e quem a ajudasse na prática, no 

caso do não falecimento da gestante, a pena poderia ser menos severa. 

Já a segunda fase, segundo Galleoti (2007) se inicia a partir da Revolução 

Francesa e vai até o início do século XX, onde, no contexto da Revolução Francesa, o 

aborto começa a assumir caráter público.  

Ainda segundo Galleoti (2007), com o advento do Cristianismo, a visão sobre o 

aborto foi modificada, pois surgia à crença de que o homem possuía alma, e que esta seria 
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imortal, onde o homem criado com a imagem e semelhança de Deus não tinham o poder 

de tirar a vida de um ser humano, com base no mandamento "Não matarás". 

O Cristianismo sempre foi contra à prática do aborto, o que gerou dúvidas e 

discussões entre filósofos e cristãos, os quais estavam preocupados com suas opiniões 

pessoais e não com as opiniões de todos. O principal fundamento entre toda essa questão 

era se o feto teria ou não alma dada por Deus. Nesse sentido, é possível se observar que 

o conceito de aborto vem mudando desde a antiguidade até os dias atuais, assumindo 

diferentes funções e significados – sendo assim, o problema do aborto passa a ser 

evidenciado como um fato histórico e permanente. 

Como dito anteriormente, juntamente ao Cristianismo surgiu a ideia de que o 

feto já possuía alma, ou seja, a prática do aborto, segundo a Igreja, seria nada menos que 

o assassinato de um ser, porém essa ideia oscilava em alguns casos e juntamente à posição 

frente ao aborto. 

Para Costa (2008), no fim da idade média, São Tomás de Aquino defendia o 

aborto baseado no conceito biológico, que em seu entendimento a animação se dava para 

o homem em quarenta dias após a concepção, e para a mulher em oitenta dias. Após essa 

teoria, o aborto passou a ser considerado, pois o feto ainda não seria um ser humano – 

mesmo assim, a Igreja Católica não o aprovava por desfazer o elo entre a procriação e o 

sexo. 

Ainda para Costa (2008), ao longo do século XIX, a prática de proibição do 

aborto passou a expandir-se com toda força por razões econômicas, já que a sua prática 

nas classes populares podia representar uma diminuição na oferta de mão-de-obra, 

fundamental para garantir a continuidade da Revolução Industrial. 

Para a Igreja, segundo Benitez (2015, p.132): 

 

O código de Justiniano, século VI, autorizava o aborto, desde que fosse 

realizado nos 40 primeiros dias de gestação [...]Entre revogações e 

autorizações a posição da Igreja Católica se alterou algumas vezes ainda, até 

que em 1869 a proibição foi restituída pelo Papa Pio IX, se mantendo assim 

até os dias atuais. [...] Em 1917 a Igreja vem a declarar que a mulher e todos 

os envolvidos no aborto deveriam ser excomungados. [...]. Na encíclica 

Matrimônio Cristão de Pio XI em 1930 fica estipulado que a mãe e o feto tem 

o mesmo direito a vida. [...] Em 1976 o papa Paulo VI afirma que o pleno 

direito à vida do feto ocorre desde a concepção. A exceção fica por conta da 

gravidez ectópica (quando óvulo é fecundado na trompa de falópio), que é o 

único caso, desde 1947, em que a Igreja não se opõe a retirada do embrião. 

(BENITEZ, 2015, p. 132). 
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Segundo Matos (2015), em se tratando de Brasil, uma legislação específica no 

país, que inclua o aborto, passa a figurar somente a partir de 1830 com o Código Penal 

do Império, em que abortar era crime grave contra a segurança das pessoas e das vidas; 

no entanto, quando era feito pela própria gestante, esta era preservada de alguma punição.  

Ainda em Matos (2015), em 1827, Karl Emst von Boar descreveu pela primeira 

vez o processo de concepção, e em meados do século XIX os médicos estavam já 

completamente convencidos da existência desse processo – sendo assim, muitos médicos 

começaram então uma campanha para proibir o aborto. A frase que todos pensam ter sido 

inventada pelo Vaticano (“a vida humana começa no momento da concepção”), data, de 

fato, dessa campanha iniciada pelos cientistas no século XIX. 

Quanto ao Brasil: 

 

Nesta época o aborto era muito usado entre a população carente. A 

miscigenação cultural existente em nosso país fez-nos herdeiros de muitas 

praticas abortivas disseminadas por índios e africanos. A igreja vivia em 

grande rebuliço com uma série de receitas abortivas que corriam boca em boca 

desde os primeiros momentos de nossa colonização. A partir de 1850, os 

ataques e a repressão das autoridades brasileiras às práticas abortivas 

aumentaram consideravelmente. Pois, este momento coincide com o fim do 

tráfico negreiro para o Brasil, o que trouxe uma crise na oferta de mão-de-obra 

para as prósperas lavouras cafeeiras. Este aspecto demonstra que o combate ao 

aborto nunca teve uma motivação estritamente religiosa e moral por aqui 

(MATOS, 2015, p.146). 

 

Contudo, o abortar continuava sendo a tábua de salvação de boa parte do povo, 

tendo inclusive, à época, discursos legitimadores –dizia-se, por exemplo, que as escravas 

praticavam o aborto e o infanticídio para livrar seus filhos do cativeiro. O jesuíta Antonil 

aconselhava que  

 

Os proprietários tratassem bem seus escravos para que eles ficassem felizes e 

assim reproduzissem servos e servas. Caso contrário, algumas negras 

procuravam de propósito o aborto, só para seus filhos não padecessem o que 

elas padeciam (MATOS,1982, p.64). 

 

Depois de 1890, introduziu-se no Brasil o Código Penal da República, em que o 

aborto passa a ser punido quando praticado por terceiros, podendo ou não ter aprovação 

da gestante e se ele resultasse na morte da mesma (PRADO, 1985, p. 112). 

Nomeada como um dos mais poderosos opositores sobre o aborto, a Igreja 

Católica, de fato, ainda continua como um importante grupo de pressão junto ao Estado, 

no que se utiliza do poder social de que é possuidora influente sobre os meios de 

comunicação em massa, sendo influente às mulheres tituladas fiéis através de seus 
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quadros, cujo possui uma qualificação especial. Tanto homens quanto mulheres deviam 

manter sua doutrina oficialmente católica sobre o assunto. 

Diante disto, há chances de distanciar constantemente as normas religiosas no 

campo da sexualidade, contracepção e o comportamento dos chamados fiéis e isso 

também no Brasil tem sido apontado como desigual. Apesar de todas essas mudanças 

ocorridas no campo religioso brasileiro nos últimos anos, o catolicismo ainda permanece 

em nossa sociedade com o intuito de gerar mensagens que visam principalmente orientar 

o comportamento desses fiéis.  

As mulheres brasileiras ainda explicitam que, mesmo as que praticam o aborto, 

mostram-se favoráveis à preservação de uma legislação punitiva dentre os casos de 

interrupção da gravidez, havendo, assim, um forte sentimento de culpabilidade 

relacionado às práticas de aborto que envolve essas mulheres. 

A Igreja Católica, por sua vez, apresentava junto à política e à mídia a estratégia 

de manter seu poder abusivo como foco de apresentar sempre seu discurso oficial, 

mantendo o mesmo significado na instituição. Esse contra discurso foi elaborado a partir 

do lugar de não poder na instituição e em alguns casos impossibilita as mulheres de uma 

condição que lhes permita essa quebra de culpabilidade de suas práticas abortivas. 

No Brasil, é de praxe que apareçam adversários aos projetos da lei que propõem 

a legalização ou a descriminalização do aborto, invocando seus princípios cristãos para a 

afirmação de sua prática como um ato julgado como pecado. Essa posição é apresentada 

como uma maneira de reflexão para o pensamento de todos os membros das igrejas.  

Raramente são mencionadas as diversidades existentes de forma particular na igreja 

católica. 

Resta saber se tais fatos bastam para que suas mudanças funcionem em maior 

alcance na instituição. O que importa é perceber que muitos católicos estão à frente da 

instituição mesmo que fingindo uma ética que seja viável e generosa para o mundo de 

hoje, referido a valores religiosos.  Mesmo assim, mulheres de baixa renda per capta 

invocavam sua fé religiosa para justificar seus comportamentos na área de reprodução, 

onde a igreja se recusava e permanecer. 

Quando é falado da liberdade que a mulher tem sobre seu corpo, é possível 

pensar que uma sociedade não pode ser definida como livre se seus componentes não 

possuem o direito pleno de autonomia. Pensar na utilização do próprio corpo como 

decisão particular foge do discurso de reconhecimento e conquista que os direitos 

fundamentais a pessoa humana propõe. As normas impostas pela sociedade limitam ações 
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e tecem caminhos que padronizam modelos de conduta coletiva, onde se julga saber o 

que de fato é adequado.   

Para Fischer (2001), a igreja e a família tradicional ainda tentam impor a 

concepção de certo ou errado, constroem o paradigma do que é considerado bom 

comportamento e o que é aceitável para uma mulher e ressalta o valor especial atribuído 

ao casamento e à obediência a padrões e valores de moralidade estabelecidos e mantidos 

durante gerações. 
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2. O DEBATE SOBRE ABORTO NO BRASIL 

 

 

 

Em meados dos anos 80, foi estabelecida no Brasil uma nova forma de produzir 

as articulações temáticas de gênero, sexualidade e saúde reprodutiva. Dentre esses objetos 

que vêm sendo investigados neste campo de produção científica, o aborto tem sido cada 

vez mais estudado e, por ventura, mais reconhecido por sua importância como problema 

de saúde pública no país. Seu estudo tem a competência de articular questões centrais e 

que sejam pertinentes ao campo da saúde reprodutiva, sejam elas as relações de gênero e 

os processos de decisão na esfera reprodutiva, desde o fornecimento de assistência e a 

garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Como explicam Menezes e Aquino (2009, p. 

193): 

 

Que a recente e ampla revisão sobre vinte anos de pesquisa acerca do aborto 

no país aponta que na saúde coletiva esta produção, comparativamente a outras 

áreas, é oriunda majoritariamente de pesquisas empíricas. Esse acervo conta a 

participação autoral importante de pesquisadoras de disciplinas como medicina 

– particularmente da gineco-obstetrícia – e enfermagem cuja garantia de sigilo 

profissional viabilizou a realização de estudos em contextos hospitalares da 

rede pública de saúde, superando os limites impostos pela ilegalidade da 

prática do aborto (MENEZES; AQUINO, 2009, p.193). 

 

O aborto acaba por envolver aspectos de cunho moral e religioso, se tratando de 

objeto de forte aprovação social – uma condição que implica dificuldades em sua 

descrição feita por mulheres, particularmente em contextos de ilegalidade, como no 

Brasil. Diante de uma gravidez não prevista essas determinantes implicam para eles e 

para elas possibilidades diversas frente à decisão de sua interrupção e se tratando no país, 

o aborto caracteriza-se como problema de saúde pública onde suas mortes mantêm um 

risco elevado da mortalidade de mulheres que abortam em condições mais arriscadas.  

Isso fez com que a medicina se voltasse mais para a prevenção da saúde da 

mulher, que vem ganhando mais destaque nos últimos anos, fazendo com que essa 

mortalidade materna atue como um medidor de qualidade de saúde em um país –no Brasil, 

encontra-se um amplo avanço em programas que visam diminuir esse índice de morte 

dessas mulheres.  

Determina-se como morte materna aquela em que a mulher sofre durante a 

gestação ou dentro de 42 dias após o término da gestação, tendo seus atestados de óbitos 

de baixa qualidade, impedindo o entendimento adequado de mortes maternas no Brasil, 
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estimando que, para cada um em cem mil nascidos vivos, existia setenta a oitenta mortes 

maternas, ressaltando que o aborto provocado é um procedimento ilegal, ficando ausente 

das estatísticas e mantendo o lugar de uma das maiores causas de morte materna no Brasil 

(Menezes, Aquino (2009, p. 197).Segundo a World Health Organization (2007, p. 423): 

 

Estudos apontam que no mundo todo 68.000 mulheres morrem por ano por 

consequência de um aborto inseguro. Mortes causadas por abortos seguros são 

menores até mesmo que em razões de mortes maternas, observando por essa 

perspectiva, interromper uma gravidez de modo seguro pode ser mais confiável 

do que uma gravidez normal. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007, 

p. 423). 

 

Um problema existente em uma dimensão tão grande quanto o aborto inseguro 

precisava ser entendido: um evento de importância gigantesca que leva uma em cada mil 

mulheres brasileiras para uma morte que poderia ser evitada. 

Segundo o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 124 (BRASIL Código Penal Brasileiro, 

2008), a prática do aborto provocado é considerada ato ilícito penal tipificado em seus 

artigos 124 e seguintes do código penal brasileiro; já o seu artigo 128 prevê as hipóteses 

em que o aborto será permitido  (as primeiras delas são de abortos necessários em que a 

mãe esteja correndo risco de vida e não há outro meio; a segunda hipótese é denominada 

aborto sentimental, que trata de casos que consiste em direitos à honra, à integridade física 

e psíquica da mulher). 

A preposição permissiva do aborto prevista no artigo 128 vem com um grande 

conflito à legislação; contudo, a mulher poderia rejeitar esta vida por existir um grau de 

importância menor por se tratar a um direito fundamental – no entanto, aquela que de uma 

relação sexual consentida tem o dever de aceitar a suposta vida que traz no ventre e 

responder pela sua irresponsabilidade de quem não soube evitar uma gravidez. Levando 

em consideração os assuntos atuais que levam uma grande mobilização social, o aborto 

está em uma situação cada vez menos discutida pela sociedade – independentemente dos 

argumentos, a situação está cada vez mais grave, exigindo uma urgência de providências.  

Apesar da legislação criminalística, a prática do aborto clandestino vem sendo 

utilizada em grande escala, o que coloca em risco a vida de várias mulheres em todo o 

Brasil. Conclui-se que não bastaria apenas a legalização, precisa-se também de uma 

reforma na base institucional do Brasil. 

Ainda sobre a análise de Menezes e Aquino (2009, p. 199), o cenário social-

político brasileiro, nas últimas décadas, apresenta mudanças e permanências quanto ao 

aborto: persistem a não-flexibilização da legalização punitiva em vigor e a influência de 
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grupos religiosos contrários à descriminalização da prática, com relações orgânicas no 

âmbito das câmaras legislativas estaduais e federais, embora tenha tido maior visibilidade 

social sobre o assunto e uma atuação mais organizada de articulações feministas pró-

descriminalização e legislação. 

A discussão do aborto não pode desconhecer a situação brasileira de 

desigualdade e exclusão social de parcela da população, cujos efeitos atingem 

particularmente mulheres e jovens – essa heterogeneidade social se aplica conforme as 

distintas possibilidades para indivíduos de diferentes estratos e com diversas 

configurações de família, redes de sociabilidade, condições materiais de existência, 

percursos escolares, perspectivas e inserções no mercado de trabalho. Nessas trajetórias, 

os projetos de paternidade assumem lugares e significados específicos e, diante de uma 

gravidez não-prevista, esses determinantes implicarão para eles e elas, possibilidades 

diversas frente à decisão de sua interrupção. 

No Brasil, o aborto configura-se em um problema de saúde pública. A 

investigação das mortes por aborto tem permitido, a despeito do pequeno número 

absoluto de eventos, demonstra o efeito da legislação, que mantém elevado o risco de 

morte de mulheres que abortam em condições inseguras.  Essas descobertas estão 

concentradas em populações específicas, sendo estas, em sua maioria, mulheres admitidas 

em hospitais públicos com aborto incompleto apresentando um viés de seleção, já que 

reportam apenas uma parcela dos abortos, esses com complicações que necessitam de 

hospitalização.  

Estas investigações são importantes para a descrição do perfil das mulheres que 

informaram provocar um aborto, os métodos utilizados, as razões alegadas para fazê-lo, 

seu nível de informação, a utilização de contraceptivos e as consequências imediatas para 

a saúde física. 

Entretanto, a análise efetuada além de limitadas e sujeita a variações, acaba por 

restringir a um enfoque transverso do problema sem um modelo explicativo capaz de 

articular essas variáveis para apreensão da complexibilidade do fenômeno. Cabe analisar 

que o sexo e a idade são muitas vezes pensados em uma perspectiva naturalizada, 

reduzidos à sua dimensão empírica e destituídos de seu significado social. 

Os relatos de aborto provocado são distintos, segundo gênero, raça e grupo 

social, refletindo a multiplicidade de significados que podem ser atribuídos a cada 

gravidez e ao próprio aborto, associados a fatores de diferentes ordens. Tal análise 

permitiria a desvelar as desigualdades sociais de mulheres e homens frente ao risco de 
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uma gravidez não prevista ou indesejada, inserindo uma discussão sobre os direitos 

sexuais e reprodutivos. 

Diante desta analogia, há maior vulnerabilidade de adolescentes e jovens neste 

caso, mas é necessária uma discussão abundante sobre o que determina e quais as 

experiências da gravidez e do aborto nessas etapas da vida. 

 

 

2.1 Legislação e Debate Atual no Brasil 

 

 

 

No Brasil, o aborto é considerado crime, essa possibilidade é desconsiderada em 

duas situações: estupro e risco de vida materno. Segundo Goldim (2015, p. 2), “existe 

uma proposta de um Anteprojeto de Lei, que está tramitando no Congresso Nacional, 

alterando o Código Penal”, que inclui uma terceira possibilidade quando há constatação 

anomalias fetais. 

Este tema tem sido discutido desde inúmeras perspectivas, variando desde a sua 

condenação até a sua liberação, inclusive descaracterizando-o como aborto, mas 

denominando o procedimento de antecipação terapêutica de parto. A nova proposta para 

o código Penal altera o Art. 128, que trata da Exclusão da Ilicitude, onde o aborto não é 

tido como crime praticado por médico quando: 

 

I - Não há outro meio de salvar a vida ou preservar a saúde da gestante; 

II - A gravidez resulta de violação da liberdade sexual, ou do emprego não 

consentido de técnica de reprodução assistida; 

III – Há fundada probabilidade, atestada por dois outros médicos, de o 

nascituro apresentar graves e irreversíveis anomalias físicas ou mentais. 

 

Devido à redemocratização do país em meados dos anos 80, adquiriu-se um peso 

fundamental para tornar a questão do aborto mais perceptível, promovendo condições 

para ampliar o debate e a elaboração de novas normas políticas públicas, bem como novas 

decisões no âmbito do Judiciário, havendo um fortalecimento da sociedade civil, gerando 

o aumento de sua mobilização em busca de direitos de cidadania. 

 

Apesar da delimitação desse marco histórico, é de relevância registrar que as 

normas legais que são referências para o debate no país foram formuladas nos 

anos 40, durante o período ditatorial do Estado Novo. A divulgação e a prática 

do aborto eram punidas por diferentes instrumentos legal sendo o principal 
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deles o Código Penal, que ainda hoje considera o aborto um crime conforme 

(ROCHA e ANDALAFT NETO, 2003 p. 369). 

 

Nessa etapa, a discussão sobre o aborto também é dividida em dois momentos: 

o primeiro, abrange um pequeno período de 1985 a 1989, que corresponde à importante 

fase da denominada transição democrática com o fim da ditadura no país; o segundo, 

refere-se à democratização política, em que se aperfeiçoam as instituições por meio da 

Assembleia Nacional Constituinte, estabelecendo-se o Estado Democrático de Direito 

(ROCHA, 1993, p. 370).  

Ainda sobre a análise de ROCHA (2006, p. 371), nessas duas fases, as discussões 

e decisões sobre a questão do aborto refletem diferentes momentos políticos e ambas 

espelham avanços, se comparadas com a etapa do Estado autoritário. Como citado 

anteriormente, na fase de 1985 a 1989, iniciou-se uma transformação nas características 

do Estado brasileiro e intensificou-se a atuação da sociedade civil e em relação aos 

direitos das mulheres – estes entraram na agenda política dos poderes Executivos e 

Legislativos e novos direitos foram assegurados na Constituição de 1988. 

Com isso, o debate sobre o aborto se tornou mais extenso, inclusive, passou a 

refletir enfrentamentos mais enfatizados entre as feministas e as entidades religiosas, 

sobretudo a hierarquia da Igreja Católica que, devido ao debate no legislativo, a discussão 

sobre a questão do aborto entrou na Constituinte pelas mãos da igreja para proibi-lo em 

todas as circunstâncias e, em grande parte, recebeu o apoio de parlamentos evangélicos, 

como analisa Rocha (1993, p. 373). O tema acabou gerando um debate intenso em 

diversos momentos do processo mesmo não sendo contemplado. 

O Brasil é um país que possui como sua religião predominante o catolicismo e a 

cultura brasileira é permeada pelos valores religiosos cristãos e católicos, haja vista que 

desde a descoberta do país, a Igreja fez parte do Estado, tendo influência direta sobre ele, 

ocorrendo a separação de Estado e Religião somente na época da República. Na sociedade 

contemporânea brasileira, a Igreja Católica se coloca totalmente contra a discussão do 

assunto aborto, o considerando um crime de homicídio, um assassinato de uma criança – 

esse posicionamento reflete-se diretamente no parlamento brasileiro, tendo em vista que 

a maioria dos parlamentares eleitos se apresentam como religiosos. 

A Constituição Federal de 1988 prezou pela garantia de liberdade de religião e 

ao princípio da laicidade do Estado, exigindo ao poder público a neutralidade em relação 

às diversas concepções religiosas. No Estado Laico, a fé é questão privada e o poder 

político exercido pelo Estado na esfera pública deve basear-se em razões igualmente 
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públicas – as pessoas só são tratadas como iguais pelo Estado quando este demonstra por 

elas o mesmo respeito e consideração. Não há respeito e consideração quando se busca 

impor determinado comportamento ao cidadão, não por razões públicas, mas por 

motivações ligadas a alguma doutrina religiosa (Sarmento, 2005, p. 26). 

Contudo, é preciso que os atos estatais, como as leis, medidas administrativas e 

decisões judiciais, baseiem-se em argumentos que possam ser demandados por todos os 

que se disponham a um debate franco e racional (Sarmento, 2005, p.26), onde se tenha 

uma aproximação ao tema sob um aspecto neutro, visando interesse de encontro às 

necessidades sociais, visto que é possível pensar que o menor custo para o Estado seria 

uma sociedade melhor estruturada para as gerações futuras.  

Tratar o aborto como direito social significa questionar as condições precárias 

em que ele é realizado no país ao arriscar a saúde e a vida das mulheres. A lei vigente não 

se impõe de forma satisfatória, apesar de buscar proteger a vida através da criminalização 

do aborto no Brasil. 

 

 

2.2 Pesquisa Nacional de Aborto: O Cenário Brasileiro na Atualidade 

 

 

 

Na realidade brasileira, poucos são os estudos que de fato acordam grandes 

amostras de mulheres que sofreram de aborto, mesmo porque em tempos atrás, a mulher, 

segundo o Estado, poderia dispor dessa prática sem sofrer nenhum tipo de agressão, sendo 

reconhecida como dona de seu corpo. O crime de aborto não existia dentro da legislação 

brasileira, somente com o Código Penal do Império de 1830 que abortar era crime grave 

contra a segurança das pessoas e da vida, onde em seus artigos 199 e 200 eram detalhados 

dois tipos de figura criminosa: aborto consentido e aborto sofrido – neste sentido o aborto 

provocado não era punido. O referido código do Império do Brasil2 estabelecia: 

 

Art 199. Ocasionar aborto por qualquer meio empregado anterior ou 

exteriormente com o consentimento da mulher pejada. Pena: Prisão com 

trabalho de 1 a 5 anos. Se o crime for cometido sem o consentimento da mulher 

pejada. Penas dobradas. Art 200. Fornecer, com o consentimento de causa, 

drogas ou quaisquer meios para produzir o aborto, ainda que este não se 

verifique. Pena: Prisão com trabalho de 2 a 6 anos. Se esse crime for cometido 

por médico, boticário ou cirurgião ou ainda praticantes de tais artes. Penas: 

dobradas. 
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Nas palavras de Capez (2004), no Brasil, o Código do Império de 1830 nada 

previa sobre o crime de aborto, praticado pela própria gestante, mas apenas criminalizava 

a conduta de terceiros que realizassem o ato, com ou sem o consentimento dela; já o 

código de 1890 passou a prever o crime de aborto praticado pela gestante e somente com 

o Código Penal de 1940, que tipificou o crime de aborto provocado, sofrido e consentido. 

Logo após 1890, introduziu-se o Código Penal da República, onde esse passou 

a criminalizar o aborto praticado pela própria gestante (o auto aborto), passando a 

distinguir o aborto com ou sem expulsão do feto, agravando-se caso ocorresse a morte da 

gestante. Conforme ensina Bitencourt (2007, p. 129): 

 

Quando o aborto era praticado para ocultar desonra própria a pena era 

consideravelmente atenuada. Este código passou a autorizar o aborto para 

salvar a vida da gestante, neste caso, punia eventualmente imperícia do médico 

ou parteira que culposamente causassem a morte da gestante (BITENCOURT, 

2007, p. 129). 

 

O Código Penal da República acordava, em seu artigo 300, que: 

 

Provocar aborto haja ou não a expulsão do produto da concepção. No primeiro 

caso: pena de prisão celular por 2 a 6 anos. No segundo caso: pena de prisão 

celular por 6 meses a 1 ano.§1º Se em consequência do Aborto, ou dos meios 

empregados para provocá-lo, seguir a morte da mulher. Pena de prisão de 6 a 

24 anos. §2º Se o aborto foi provocado por médico, parteira legalmente 

habilitada para o exercício da medicina. Pena: a mesma procedente 

estabelecida e a proibição do exercício da profissão por tempo igual ao da 

reclusão. Art.301 Provocar Aborto com anuência e acordo da gestante. Pena: 

prisão celular de 1 a 5 anos. Parágrafo único: Em igual pena incorrera a 

gestante que conseguir abortar voluntariamente, empregado para esses fim os 

meios; com redução da terça parte se o crime foi cometido para ocultar desonra 

própria. 

 

Ainda assim, observa-se o quanto esse código validou a criminalização do aborto 

no país, visto que somente passou a ser punido o auto aborto e o aborto sendo previsto 

como legal para salvar a vida da gestante. Contudo, em 1940, o Código Penal tipificou as 

figuras do aborto provocado (CP, art.124 – a gestante assume a responsabilidade pelo 

abortamento), aborto sofrido (CP, art.125–o aborto é realizado por terceiro sem o 

consentimento da gestante) e aborto consentido (CP, art.126 –o aborto é realizado por 

terceiro com o consentimento da gestante). 

Pode-se perceber, então, que, no decorrer dos anos, muitas alterações foram 

feitas na tipificação do aborto no Brasil e a partir de novos avanços científicos e 

tecnológicos, muitas mudanças serão inevitáveis a essa história.  
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Em meados dos anos 80, foi estabelecida no Brasil uma nova forma de produzir 

as articulações temáticas de gênero, sexualidade e saúde reprodutiva. Dentre esses objetos 

que vem sendo investigados neste campo de produção científica, o aborto tem sido cada 

vez mais estudado e por ventura mais reconhecido por sua importância como problema 

de saúde pública no país. Seu estudo tem a competência de articular questões centrais e 

que sejam pertinentes ao campo da saúde reprodutiva, sejam elas as relações de gênero e 

os processos de decisão na esfera reprodutiva desde a provisão de assistência e a garantia 

dos direitos sexuais e reprodutivos.  

Segundo dados do IBGE (2013), de três a cada sete brasileiras entre 18 e 39 anos 

já realizaram ao menos um aborto na vida; porém, pode-se pensar no quanto este número 

se faz a cada dia maior, mesmo porque o monitoramento dos órgãos de saúde no Brasil 

sobre os casos não atinge tamanha demanda. Cabe também sinalizar no quão grande ainda 

é a forte cultura de criminalização e retaliação das mulheres que realizam aborto no Brasil, 

afetando, assim, a procura por hospitais e postos médicos em casos de infecções e demais 

complicações quando eles ocorrem de maneira clandestina, levando milhares de mulheres 

a sequelas e morte, apenas pela decisão de não levar adiante uma gestação. 

No entanto, é importante salientar no quanto o estado delega à família a 

responsabilidade pela formação social, onde quase sempre recai sobre a mulher. Assim, 

esta atitude omissiva que o Estado abarca faz punir exclusivamente quem de uma forma 

ou outra foi privada de educação, de meios de prevenção ou até mesmo de informação 

qualificada conforme ilustra o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 
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Fonte IBGE, Censo Demográfico 2013 

 

O gráfico acima retrata que 33% das mulheres que fazem aborto são sem 

instrução de escolaridade e de fato não possuíram informações precisas sobre os métodos 

de contracepção. Sabe-se que, no Brasil, ainda há uma escassez para manter uma 

educação que seja eficaz para a formação de toda uma sociedade. Não menos diferente, 

também com 33%, as que possuem ensino médio completo com abortos cometidos e 

muitos por falta de experiência ou diálogo familiar, a faixa etária por sua vez implica para 

que esses indivíduos cometam tal ato por ainda serem bastante jovens. 24% possuem o 

ensino fundamental completo e, caindo para uma diferença considerável de 10%, estão 

àquelas que possuem superior completo. Essa estimativa mostra que a instrução obtida 

pela educação é um fator que remete para que este tipo de ação seja feita. 

O aborto se trata de uma questão social e é problema da sociedade, por isso o 

Estado deveria intervir mais em benefício da educação e saúde, pois estão vinculadas a 

isso. É possível compreender que mulheres em maternidades públicas são conhecidas por 

compreendem os métodos contraceptivos e os conhecem, sobretudo a pílula e o 

preservativo e, embora o conhecimento sobre a concepção e contracepção seja frágil, 

inconsistente, faz-se necessário explicitar, em partes, o uso efetivo dos contraceptivos. 

A prática do aborto a cada dia se faz mais significante na sociedade 

contemporânea. No mapa abaixo, é possível analisar as regiões onde houve mais abortos 

provocados no Brasil: 
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Mapa 1 - Número de Abortos Provocados por Regiões do País 

 

 

Fonte IBGE, Censo Demográfico 2013 

Observa-se, no mapa acima, uma diferença considerável mediante ao número de 

abortos cometidos em cada região no país. Nota-se uma maior concentração na Região 

Nordeste, onde, provavelmente, partes dessas diferenças podem ser atribuídas a uma 

utilização maior e mais eficaz de medidas contraceptivas pelas mulheres na Região 

Centro Oeste, o que diminui a ocorrência de gestação indesejada e consequentemente a 

necessidade de recorrer à indução do aborto. 

O que de fato é necessário pontuar é que para as Regiões Nordeste, Sudeste e 

Norte serem conhecidas por esse alto índice de abortos cometidos, é o reflexo de uma 

situação de vida mais precária, onde são carecidos de educação e orientação, ensino 

fundamental e médio incompletos, ensinamentos que, muitas vezes, podem direcionar na 

formação e tomadas de decisões na vida cotidiana.  

Muitas mulheres e meninas, quando comentem o descuido de uma gravidez 

precoce ou indesejada nessas regiões do Brasil, se vêm ameaçadas e/ou coagidas, com 

medo dos pais, medo de serem expulsas de suas casas, com receio de todo um abandono, 

elas não são instruídas a isso, o que consequentemente irá direcioná-las a clandestinidade, 

o que pode vir a ser um ambiente ameaçador de violência psicológica e de culpabilidade, 
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podendo levar muitas mulheres a apresentarem sintomas de depressão, ansiedade, insônia 

e até mesmo o arrependimento da escolha realizada. 

A prática do aborto inseguro, especialmente, evidencia as diferenças 

socioeconômicas, culturais e regionais diante da mesma ilegalidade do aborto. Mulheres 

com maiores condições financeiras, geralmente nos grandes centros urbanos, têm acesso 

aos métodos e a clínicas de abortamento ilegais de maior higiene e cuidado; já as mulheres 

mais carentes (em sua grande maioria a população feminina brasileira) recorrem aos 

métodos mais perigosos, com pouca precaução, resultando em um alto índice de agravos 

à saúde. Lembrando que aborto é crime e ilegal e a maior maneira para que não se cometa 

este ato é a prevenção. 

A diminuição da ocorrência dos abortos inseguros demanda ações que 

extrapolam o âmbito do setor da saúde. Investimentos em educação são necessários e, 

como prova, a maior escolaridade tem sido apontada nos estudos como um grande 

diferencial quanto aos comportamentos reprodutivos. 

Como visto anteriormente, o abortamento é uma das principais causas da 

mortalidade materna. Nas regiões mais carentes, como no Norte e o Nordeste do Brasil, 

o índice de mortes decorrentes do aborto inseguro é grandioso e os serviços de saúde 

pública registram como o segundo procedimento obstétrico mais realizado nas unidades 

de internação a curetagem pós- abortamento. 

O imenso número de abortos inseguros que produzem agravamentos à saúde da 

mulher resultam em complicações físicas, infecções, infertilidade e até mesmo na morte. 

Entre as causas de mortalidade materna, as mulheres negras e pardas estão submetidas a 

uma proporção maior de óbitos por dois grupos que deveriam ser mais facilmente 

previníveis: 1- Edema, proteinúria e transtornos hipertensivos na gravidez, no parto e no 

puerpério e 2 - Gravidez que termina em aborto.  

Quando são examinadas as taxas de mortalidade materna, se evidencia o risco 

adicional a que estão submetidas às mulheres negras, que apresentam para todas as causas 

uma taxa de 77,9 óbitos a cada 100.000 nascidos vivos, enquanto para as brancas esta 

taxa é de 38,2 óbitos a cada 100.000 nascidos vivos. A gravidez que termina em aborto, 

como causa de mortalidade materna, apresenta um diferencial de taxas bem evidente: 9,4 

óbitos a cada 100.000 nascidos vivos entre negras e 3,2 óbitos a cada 100.000 entre as 

brancas, como aponta o Ipas Brasil, IMS UERJ, 2007. 

Nesse sentido, Araújo e Viola (2005 p. 143) apontam que: 
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O problema da gravidez não desejada deve ser enfrentado a partir de políticas 

públicas que reconheçam os direitos humanos reprodutivos das mulheres, que 

incluam os homens nessas políticas e criem, nos municípios brasileiros, lócus 

das ações de saúde, a cultura de implementar ações de educação sexual e de 

atenção à anticoncepção (ARAÚJO; VIOLA, 2005 p. 143). 

 

O aborto é o quinto maior causador de mortes maternas no Brasil. Em nosso país, 

a principal condição para a morte de mulheres tem raiz patriarcal e por sua vez a quarta 

maior causa na mortalidade de mulheres está relacionada à violência machista. 

O enfrentamento do aborto e descriminalização das mulheres no Brasil 

desenvolveu-se nos últimos anos e volta a ganhar sentido diante da publicidade de alguns 

casos, onde elas perderam a vida por terem sido obrigadas a recorrer ao ato em clínicas 

clandestinas e dos casos também de microcefalia que tem afetado centenas de mulheres, 

porém o parlamento e justiça pelo contrário somente retrocedem neste tema. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) salienta que, somente no Brasil, cerca 

de um milhão de abortos são realizados todos os anos e ainda aponta que na América 

Latina, 95% dos abortos são executados de forma clandestina e arriscada, no mesmo 

momento em que a Europa, onde o aborto é legalizado e realizado de maneira legal e 

segura,é onde as mulheres vivem mais e com maior qualidade de vida. É necessário 

apontar que ainda há discordâncias de classes e de raça no Brasil compactuadas com um 

parlamento racional, onde ilustram uma condição futura ainda mais inadequada para as 

mulheres se não houver um enfrentamento, OMS (2010). 

O aborto perpassa e diz respeito à vida e a autonomia das mulheres sobre o 

próprio corpo e não pode ser estipulado por homens e valores religiosos como vem sido 

tratado durante todo esse tempo. Como em toda sociedade capitalista os desprazeres 

afetam fortemente os excluídos, onde é possível a percepção de mortes por aborto 

inseguro no Brasil às mulheres negras, pobres, com nível baixo de escolaridade e 

moradores de regiões periféricas. Isto da existência, portanto, a uma estratégia de 

exclusão a população pobre e negra no país, mas também aponta para a reflexão de buscar 

uma alternativa relevante e estratégica para que se direcione a uma transformação 

radicalmente positiva da sociedade 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao longo do presente estudo conclui-se que, mesmo o aborto sendo um assunto 

bastante discutido, se constitui em um dos grandes problemas atuais, provocando muita 

divergência de opiniões, principalmente na área médica e religiosa. A Constituição, 

realmente, exige a preservação e a tutela da vida, todavia, acrescenta, “com dignidade”. 

Observa-se que desde o processo histórico, o aborto já era tensionado em críticas e depois 

das buscas em doutrinas, sites, monografias e outros, foi possível notar profundas 

alterações no comportamento e nas compreensões em torno do aborto. 

O aborto no Brasil se trata de uma realidade social e é praticado à margem da 

lei, colocando em risco as mulheres que a ele se sujeitam, quanto pior forem suas 

condições financeiras ou mulheres sem suporte socioeconômico, psicológico ou mulheres 

que não tem condições de terem filhos, mas acabam por engravidar.  

Então só há duas saídas: praticar o aborto ou abandoná-lo após o nascimento. 

Sem dúvida, o aborto provocado é o resultado de uma gravidez indesejada, é o último 

recurso de que a mulher recorre para evitar o nascimento de um filho que ela não deseja. 

Por isso, é necessário um planejamento familiar e medidas de prevenção como a única 

ação capaz de diminuir o número de abortos e mortes dele ocasionadas. A orientação e a 

educação para o planejamento familiar, junto com uma indispensável adoção de métodos 

anticoncepcionais, vem permitindo que mulheres e casais, planejem o número de filhos e 

o intervalo entre eles. 

Contudo, abortar não é a solução. A realização de um aborto traz diversas 

consequências, para todos envolvidos, abrangendo desde implicações psicológicas, 

efeitos sociais e a todas as performances envolvidas, inclusive a culpabilidade da mãe em 

interromper a vida do nascituro. Este ato ainda é reprovado por diversos grupos sociais, 

embora mesmo assim seja uma prática recorrente em muitos deles. 

A pesquisa visa a importância de um estudo mais aprofundado sobre a legislação 

aplicada ao aborto; as decisões submetidas no campo judicial ou até a questão de sua 

legalidade no país. Isso requer, ao longo do tempo, uma motivação e um grande interesse 

por parte da população, devido à grande quantidade de casos ocorridos clandestinamente, 

causando um impacto maior e assustador nos dados numéricos. 

A possível contribuição dessa discussão, que envolve tanto os direitos a liberdade 

quanto os da individualidade da mulher, dentro dos princípios éticos, caminham ao lado 

da questão da vida e seu sentido. Dessa forma, além de verificar como se dá o 
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comportamento da sociedade, diante dos fatos nela abordados, também surge uma 

conscientização frente o avanço científico e consequentemente sua importância para o 

Direito. 

Diante da gama de aspectos que envolvem não somente questões de natureza 

políticas, sociais e éticas, mas também, as questões socioeconômica, psicológica e, 

sobretudo de saúde pública, colocando o aborto como um problema cuja existência não 

pode ser ignorada, na atualidade, exigindo uma ampla discussão social e novas legislações 

para o tema. Percebe-se que o aborto é praticado no Brasil, tanto nas populações mais 

empobrecidas como nas financeiramente abastadas, em meio às condições de higiene ou 

não, em adolescentes e em mulheres maduras. Para esse problema ser amenizado é 

necessária uma solução urgente, buscando novas diretrizes, para uma política social e de 

saúde, que atenda as necessidades da sociedade, abrindo espaço para o planejamento 

familiar, a saúde reprodutiva, a qualidade de assistência à mulher, a qualidade de vida da 

população, a falta de esclarecimento e a, polêmica questão, da liberdade da mulher, em 

relação ao seu próprio corpo. 
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