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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo analisar o fenômeno social do aborto 

enquanto crime, as questões das desigualdades de gênero e das ausências 

masculinas nos seus processos de discussões e decisões. Para tanto, focalizo-

me nas legislações sobre o aborto à partir da Lei nº 2848, de 07 de dezembro 

de 1940, que criminalizou a pratica do aborto no Brasil, e também, que marcou 

segundo o movimento feminista, o processo de institucionalização das 

desigualdades de gênero. Também discuto as ausências masculinas nas 

questões relacionadas ao aborto e de quais maneiras elas contribuem nos 

processos de culpabilização das mulheres. É por fim, como o movimento 

feminista trabalha as questões relacionadas ao aborto. 

 

 

Palavras-chave: Aborto, legislação, gênero e feminismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRATCT 



 
 

 

This monograph aims to analyze the social phenomenon of abortion as a crime, 

the issues of gender inequalities and male absences in their discussions and 

decisions. To that end, I focus on abortion legislation based on Law 2848 of 

December 7, 1940, which criminalized the practice of abortion in Brazil, and 

also, according to the feminist movement, the process of institutionalizing 

inequalities of gender. I also discuss male absences on issues related to 

abortion and how they contribute to women's blame processes. Finally, as the 

feminist movement works on issues related to abortion. 

 

 

Keywords: Abortion, legislation, gender and feminism. 
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INTRODUÇÃO 

 

O meu trabalho de monografia pretende discutir o fenômeno do aborto, 

legal e ilegal, no Brasil. Considerei, para tanto, os discursos do movimento de 

mulheres, e principalmente, os do Movimento Feminista que, embora tenham 

agendas bem diferenciadas, comungam de posturas comuns em relação às 

questões do aborto, bem como, sobre o conjunto de direitos que precisam ser 

ratificados institucionalmente às mulheres no tocante as suas garantias de liberdade 

sexual e reprodutiva. 

Pretendo destacar a historicidade dos debates sobre as questões 

relacionadas ao aborto no Brasil a partir da promulgação do Decreto Lei nº 2848, de 

07 de dezembro de 1940, que tipifica a prática do aborto como crime e que 

institucionaliza e acentua as desigualdades de gênero, que é a premissa básica do 

meu trabalho para discorrer sobre o tema. Também, é importante ressaltar, que 

embora o aborto seja sempre abordado como uma questão exclusivamente 

feminina, a lei que o criminaliza foi elaborada sem nenhuma participação das 

mulheres. 

Então, buscarei afirmar que as desigualdades de gênero é um traço 

característico que marca de maneira acentuada os discursos dos movimentos 

feministas, como também, estão explícitas, nos posicionamentos e discursos dos 

homens que ocupam as posições de poder nas esferas médicas, jurídicas, sociais e 

religiosas. 

Enfim, é no embate entre esses discursos ideologicamente contrários, 

é que demonstrarei como as questões sobre o aborto no Brasil colocam as 

desigualdades de gênero nitidamente naturalizadas. Pois há, durante todo o seu 

processo histórico, a clara tentativa de se resguardar a identidade hegemônica 

masculina, realçando para isso, uma normatividade ética e moral, que 

exclusivamente, culpabilizam as mulheres. Tratando o aborto como uma questão 

somente do gênero feminino, ou seja, atrelam e reduzem o aborto apenas à noção 

de maternidade. 

Encerrarei o trabalho apresentando um breve resumo sobre as 

demandas atuais dos movimentos feministas em relação às questões do aborto e 
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sobre as desigualdades de gênero por elas apontadas. Como também, um breve 

resumo sobre as intervenções institucionais nas questões do aborto no Brasil . 

 

Capítulo 1 –  O Aborto Como Crime: A Tipificação do Aborto e a Intervenção 

Feminista. 

 

 

O Decreto Lei nº 2848, de 07 de dezembro de 1940, criminaliza a 

prática do aborto, salvaguardando, em contrário, as situações em que a gravidez 

representa iminente risco de vida para a gestante, ou quando a gravidez seja fruto 

de estupro. Essa lei é considerada como o marco inicial do processo de 

institucionalização das desigualdades de gênero nas questões do aborto no Brasil 

segundo os movimentos feministas. 

Em nossa sociedade, que ate hoje reproduz os modelos e conceitos 

patriarcais e machistas, não é diferente nas questões relacionadas ao aborto, legal 

ou ilegal, onde pouco se fala, discute ou reconhece o aborto como direito sexual e 

reprodutivo diretamente ligado aos homens e às mulheres. Nesse nosso modelo de 

sociedade o aborto está estabelecido como uma questão intimamente feminina; e 

por isso, suas questões sempre foram revestidas por um silêncio tradicional que 

atribui às mulheres todas as responsabilidades pela situação de aborto, ao mesmo 

tempo em que exclui os homens de qualquer sanção. 

No ano de 1940, quando foi promulgada a lei mencionada acima, o 

Estado brasileiro era administrativamente composto por homens, ou seja, os três 

poderes da república eram compostos e comandados apenas por homens. Diante 

desse cenário político-administrativo essencialmente masculino é que se deu a 

aprovação dessa lei. Não houve, portanto, nenhuma consulta aos movimentos 

feministas organizados, e tampouco, foi facultada a participação feminina em 

nenhum momento do seu processo de elaboração. O Congresso Nacional, Senado e 

Câmara Federal, que elaborou e aprovou a lei do aborto, eram exclusivamente 

constituídos por homens. Esse panorama masculino hegemônico verificado no poder 

legislativo, também se verificava nos outros poderes da República, bem como em 

todas as instâncias de poder.(www.senado.org.br/memória republicana) 

http://www.senado.org.br/memória
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A luta das feministas não encontrava eco em lugar algum. Como 

salienta Eleonora Menicucci de Oliveira1 “a luta pelo direito ao aborto foi uma luta 

muito solitária das mulheres feministas. Solitárias afetivamente, socialmente, e 

principalmente, politicamente.” Portanto, apesar de haver, já em 1940, um 

movimento de mulheres feministas, era quase impossível publicizar as suas 

bandeiras de lutas num contexto social majoritariamente masculinizado. Na 

sociedade da época as relações de gêneros, formadas no exercício pleno da 

supremacia da identidade hegemônica masculina, desenhavam papeis distintos para 

homens e mulheres em todos os cenários sociais. E, em relação ao aborto, as 

discussões eram sempre repelidas. 

A Lei nº 2848 assegura às mulheres o direito ao aborto quando a 

gravidez decorre de uma situação de estupro. Porém, ela reconhece o direito das 

mulheres abortarem, mas não imputa aos homens, os autores do estupro, qualquer 

culpabilidade pela prática do aborto decorrente dos estupros. 

O fato da lei do aborto não prever sanções legais aos homens que 

praticarem o estupro, é mais um momento em que as desigualdades de gênero são 

acentuadas. Pois as mulheres se vêm unicamente responsáveis por esta gravidez 

indesejada, enquanto que os homens, mais uma vez, são distanciados das questões 

relacionadas ao aborto. No caso do aborto decorrente de estupro, há ainda, o 

agravante de que o seu ato criminoso não será considerado crime em relação ao 

aborto, pois o homem só é apenado pelo estupro, e não por ter através dele 

ocasionado uma gravidez indesejada, e por consequência um aborto, como enfatiza 

Maria Isabel Baltar da Rocha. (2005)2 

Para as mulheres feministas essa questão do aborto decorrente de 

estupro ser legal, é ao mesmo tempo um avanço e um retrocesso. É um avanço 

quando instrumentaliza juridicamente as mulheres, mas é retrocesso histórico 

quando, normalmente exclui o homem das suas responsabilidades jurídicas e 

sociais em relação ao aborto no Brasil. Portanto, o movimento feminista vem à 

décadas levantando a bandeira da penalização dos homens pelo crime de aborto, 

                                                           
1  Professora do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). 

2  Pesquisadora do Núcleo de Estudos de População da Unicamp; Professora e colaboradora do 

Programa de Pós-Graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. 
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quando este provocar em suas vítimas uma gravidez indesejada, e assim, adicionar 

uma sanção jurídica extra para o crime de estupro e, de forma legal, trazer os 

homens para o centro do debate das questões relacionadas ao aborto, 

desmistificando o caráter feminino exclusivo do aborto. 

Ainda assim, com a promulgação da Lei nº2848 esse tema passou a 

ser a principal bandeira de luta dos movimentos feministas, pois a partir de então, o 

aborto passou a ter, mesmo que injusto, um caráter jurídico. Deixou de ser um 

fenômeno social de âmbito essencialmente privado, e se tornou efetivamente um 

fenômeno social público porque a lei também atribuía ao Estado uma participação 

política e jurídica nas questões do aborto. Com esse caráter público, estabelecido 

pela lei, a discussão a respeito do aborto ganhou um pouco de visibilidade social, 

embora continue a ser um tema considerado maldito pela sociedade. Portanto, 

coube aos movimentos feministas a difícil tarefa de publicizar as questões do aborto 

através de eventos que chamavam atenção do Estado brasileiro, da sociedade e das 

mulheres de modo geral. Nessa discussão, as pautas de reivindicações dos 

movimentos pró-aborto estavam condicionadas pela luta do reconhecimento dos 

direitos sexuais e reprodutivos, da emancipação política e trabalhista das mulheres, 

ou seja, por um equilíbrio das assimetrias de gênero. (Oliveira,2005) 

Segundo os movimentos feministas foram ganhando voz, a luta das 

mulheres ganhava também fortes reações contrárias dos setores mais tradicionais 

da sociedade, e do próprio Congresso Nacional. Uma vez que esses setores sociais 

tradicionais e o Congresso Nacional eram totalmente influenciados por uma moral 

cristã católica que era irrestritamente contrária a qualquer possibilidade de diálogo 

sobre o aborto, por considerá-lo um crime contra as leis de Deus, e um ato criminoso 

contra a dignidade humana. 

A influência da Igreja Católica sobre a sociedade e o Estado brasileiro 

foi, e ainda é muito forte. Com isso, o movimento que ela articulou para calar as 

vozes das mulheres que gritavam pela descriminalização do aborto e por relações 

de gêneros mais equânimes, se deu fortemente organizado e eficaz, conseguindo 

sufocar todas as iniciativas sociais e legislativas por longos anos. 

Diante da forte resistência da Igreja Católica, ainda que a Constituição 

afirme que o Brasil é um estado laico, seus dogmas muitas vezes se confundem 

com as leis do estado. Por isso os movimentos feministas tiveram que redobrar seus 

esforços para avançar vagarosamente com suas bandeiras de lutas. Pois para a 
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Igreja Católica as demandas feministas traduziam um atentado violento à família, à 

vida e a natureza humana e divina. Já as mulheres feministas enxergaram na rígida 

oposição Católica uma clara tentativa de manutenção das desigualdades de gênero, 

segundo elas ratificada pela própria hierarquia da Igreja Católica, que não atribui à 

mulher outra concepção social senão a de procriadora, a responsável pela 

perpetuação da espécie e dos cuidados com o bem estar das famílias, reservando 

aos homens o pleno exercício do pensamento e dos direitos sociais e humanos. 

Com a institucionalização do aborto no Brasil, através da promulgação 

da Lei 2848, de 07/12/1940, as desigualdades de gênero nas questões relacionadas 

a este grave fenômeno social ficaram ainda mais, evidenciadas. Pois a lei criminaliza 

exclusivamente às mulheres por sua prática, afastando qualquer responsabilidade 

dos homens, mesmo quando estes ocasionam o aborto através da ação violenta de 

estupro. A lei apenas prevê responsabilidade aos homens, ocasionalmente, em seus 

artigos 124 e 125, que trata de criminalizar, e ai poderá ser tanto um homem como 

uma mulher, o agente que provocar o aborto com ou sem consentimento da mulher 

respectivamente.  

Para o Professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Sarmento3, “a criminalização do aborto envolve grave 

restrições a direitos fundamentais das mulheres. A imposição da gestação e da 

maternidade indesejadas atinge profundamente o direito à autonomia, que envolve a 

prerrogativa do indivíduo de realizar as suas escolhas básicas de vida e de controlar 

seu próprio corpo”. “Ela viola a igualdade de gênero, pois instrumentaliza as 

mulheres e impõe que elas suportem ônus que não recaem também sobre os 

homens”. 

 

A criminalização do aborto envolve grave restrição a direitos fundamentais 
das mulheres. A imposição da gestação e da maternidade indesejadas 
atinge profundamente o direto a autonomia, que envolve a prerrogativa do 
individuo de realizar as suas escolhas básicas de vida e de controlar o 
próprio corpo. (DANIEL SARMENTO, 22/12/2016) 

   

 

Assim sendo, a partir de uma situação concreta,  que expõe a mulher a 

múltiplas e severas sanções sociais e jurídicas, como é o aborto, o movimento 

                                                           
3 http://www.midianews.com.br/descriminalizacao-do-aborto/283923. 
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feminista argumenta que a descriminalização do aborto e a imputação de 

responsabilidade jurídica/penal aos homens que estuprarem, e ocasionarem em 

suas vítimas uma situação de gravidez indesejada, e por fim o aborto, são questões 

de honra para as feministas. Essas duas questões foram adotadas como bandeiras 

fundamentais de luta pelo movimento feminista porque elas destacam as 

desigualdades de gênero que o movimento pretende excluir, para poder estabelecer 

relações mais equânimes para as mulheres. (2) 

A primeira bandeira de luta do movimento feminista é a da 

descriminalização do aborto, porque esta também, já levanta a bandeira da luta 

contra a desigualdade de gênero que é a sua segunda bandeira. Embora a 

classificação de primeira e segunda bandeira de lutas não implique em grau de 

importância, e sim, numa sequência lógica para um encadeamento das ações do 

movimento. 

Segundo as Professoras e Pesquisadoras do Centro de Ciências 

Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, Cleonides Silva Dias Gusmão e Ana 

Alayde de Werba Saldanha4, o fato da punição do aborto ilegal ser destinada apenas 

às mulheres como se elas fossem as únicas responsáveis pela reprodução, fortalece 

a irresponsabilidade masculina em relação a sua participação efetiva no processo de 

reprodução. 

As feministas apontam uma contaminação das instituições do Estado 

pelos padrões machistas e religiosos da sociedade. Por isso, afirmam elas, a 

criminalização do aborto é somente mais um fator a somar, com exclusividade, 

responsabilidades e culpas às mulheres. Já que por toda a sociedade as mulheres 

sofrem um forte e contínuo processo de desrespeito aos seus direitos. Elas sofrem 

uma criminalização moral que funciona junto com a legal, e por isso, elas 

desenvolvem sentimentos de “vergonha”, “desonra” e medo de exclusão social. 

(Foucualt,-2005) 

Para tentar entender como essas consequências da criminalização 

moral atingem as mulheres que se encontram em situação de aborto, legal ou ilegal, 

                                                           
4   http://periodicos.ufp.br/ajs2/index.php/ged/index. 
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recorro a Michel Foucault, principalmente ao seu trabalho relacionado com o “bio 

poder” e com a “microfísica do poder”, onde ele descreve, o poder como algo que  

se encontra difuso com o seu sentido invertido nas pessoas através das instituições 

como escolas, igrejas, famílias, etc. A intenção desse sentido invertido do poder é a 

de oprimir, propondo que o poder deva ser adotado e vivido pela pessoa como uma 

autopunição e autodisciplina. Foucault diz que é nas relações sociais que o corpo se 

transforma num instrumento de poder e alma em um lugar de moralização e de  

“ética”. Em meio a tudo isso que Foucault apresenta podemos  observar claramente 

nas situações de aborto onde a mulher é idealizada como um sujeito essencialmente  

reprodutivo,que dá vida e formação à família, e o feto é idealizado como um 

indivíduo pleno, com todos os direitos de um ser humano. Então é assim que o 

aborto se transforma num evento moral para o Estado e para a sociedade em geral. 

Entretanto, no contexto brasileiro, mais do que autopunição e autodisciplina é 

imputado também às mulheres não somente a responsabilidade, mas a culpa, que 

deve ser assim expiada junto aos seus e à sociedade. Sendo assim, o evento do 

aborto coloca as mulheres, que já não marginalizadas e hierarquizadas em várias 

categorias como a pobreza, raça e formação, numa condição de grande temor pela 

iminente possibilidade de serem julgadas e socialmente condenadas devido ao 

caráter ilegal ( e imoral) do seu ato de abortar. 

É, portanto, por isso, que o movimento feminista luta para que a nossa 

sociedade deixe de invocar as diferenças biológicas a fim de naturalizar as 

desigualdades de gênero que geram uma forte discriminação social e jurídica para 

as mulheres. Pois será com um ideal de igualdade de gênero no campo dos direitos 

sexuais e reprodutivos que as feministas buscarão discutir as questões relacionadas 

ao aborto, e não com relações de poder e de gênero desiguais e violentas, que hoje 

são reproduzidas na sociedade e legitimadas pelo Estado. 

Uma mudança nessa restritiva legislação sobre o aborto se torna 

fundamental, para que o Estado brasileiro se alinhe a uma contemporânea ordem 

social e jurídica, já constatada em muitos outros países, que procure estabelecer 

mecanismos jurídicos que rompam com as desigualdades de gênero, reconhecendo 

o direito à igualdade e à não descriminação, o direito à autodeterminação, o direito à 

segurança pessoal, e o direito à relações equânimes entre os gêneros. 
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Capítulo 2:  As Identidades Masculinas nas Questões do Aborto 

 

 

O aborto é um tema que suscita enormes polêmicas. Mas quando 

associamos à sua discussão as questões das desigualdades de gênero, questões 

que são visivelmente destacadas nas relações concretas do aborto, suas polêmicas 

atingem a todos os segmentos da sociedade, como o Estado, a família, as religiões, 

a medicina, o judiciário, etc. 

As desigualdades de gênero constituem o foco de todas as bandeiras 

de lutas dos movimentos feministas, pois é a ausência da identidade masculina em 

todas as questões relacionadas às situações de aborto, que as ratificam e atribuem 

um grande grau de legitimidade. São as ausências masculinas nas situações 

concretas de aborto que atribuem, erroneamente, um caráter exclusivamente 

feminino às suas questões, transparecendo ser o aborto um fenômeno do gênero 

feminino, e sobre o qual o gênero masculino não terá nenhuma co-relação ou 

responsabilização. 

Para Pierre Bourdieu, em sua obra “A Dominação Masculina”, “essas 

desigualdades de gênero vêm da composição do poder masculino em seu contínuo 

processo de eternização da supremacia do gênero. Homens e mulheres vivem seus 

gêneros, desempenham a sexualidade e ordenam o corpo cultural de acordo com os 

padrões coercitivos do meio social e de suas normas” (1995, p40). Por isso, 

verificamos a rigidez das desigualdades de gênero nessa ordem simbólica 

androcêntrica naturalizada, consciente e inconsciente, nos discursos tanto de 

homens, quanto de mulheres. Então, todo esse contexto androcêntrico termina 

sendo incorporado pelas instituições, como escolas e igrejas, até dominar toda a 

estrutura social. Pierre Bourdieu afirma que a dominação masculina é introjetada nos 

próprios corpos e objetos, e que essa introjeção funciona como uma justificativa 

social, onde o primado sociológico seguirá sempre influenciando na biologia. Ele, 

também, afirma que de tão bem introjetada é essa dominação masculina cujo 

habitus de dominação é facilmente percebido, quando as mulheres, não obstante de 

terem tolerado as consequências da dominação, colaboram para a sua reprodução 
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porque seguem incorporando as regras de um poder que sempre se mostrou como 

algo do masculino. 

 

A dominação de gênero mostra que a violência simbólica se dá por meio de 
um ato de consignação e de mau reconhecimento que fica além – ou aquém 
– do controle da consciência e da vontade, nas trevas dos esquemas de 
habitus que são no mesmo tempo gerados e generantes. (BOURDIEU. 
1998. P.23). 
 

 

Hoje, mesmo depois de tantas lutas dos movimentos feministas, vemos 

em nossa sociedade a reprodução dessa perspectiva androcêntrica. Vemos as 

desigualdades de gênero resistirem às tentativas de quaisquer mudanças, 

principalmente nas questões do aborto, é comum vermos um padrão de atuação 

típico de papéis e fachadas que condizem com a expectativa de comportamentos 

aceitos de acordo com tal sexualidade, ou com a situação de dominado/dominante 

nas relações sociais. Essas atividades servem, principalmente, para influenciar na 

manutenção das desigualdades de gênero, na divisão entre os sexos como algo que 

seja fruto de uma normalidade perante as relações entre os indivíduos. 

Para Judith Butler (2008), nossa sociedade sanciona essa dominação 

masculina descrita por Pierre Bourdieu, por ser ela sustentada no patriarcado, onde 

as mulheres, em sua maioria, aceitam o desconforto de se enquadrarem a uma 

ordem simbólica masculina  que impõe a elas a exclusividade da fecundação, e 

posteriormente da reprodução, destacando para tanto um fator natural que se 

mantém vigente através da cultura patriarcal. Judith Butler diz, afirmando a 

reprodução dos padrões da dominação masculina, que na verdade quando os 

desejos que sustentam a instituição da maternidade são transvalorizados, 

aparecendo como pulsões pré-paternas e pré-culturais, a instituição da maternidade 

ganha, nas rígidas estruturas do corpo feminino, uma eterna legitimidade. Servindo 

essa situação que primariamente caracteriza o corpo feminino por sua função 

reprodutora, e a maternidade como uma lei natural exigida das mulheres, para 

naturalizar, mais uma vez, as desigualdades de gênero. 

 

Se gênero é o significado cultural que os corpos sexuados assumem, então, 
um gênero não pode ser presumido pelo sexo de  qualquer forma. 
Levado aos limites lógicos, as distinções sexo/gênero sugerem uma 
descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente 
construídos assumindo agora a estabilidade do sexo binário, não faz sentido 
que a construção de “homens” irá decorrer apenas em corpos masculinos 
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ou que “mulheres” serão apenas corpos femininos. Além disso, mesmo que 
os sexos aparentem ser sem maiores problemas apenas binários nas suas 
morfologias e constituições [...], não há razão para assumir que gêneros 
devam também permanecer como dois. A presunção de um sistema binário 
de gênero retém, implicitamente, a crença em uma relação mimética de 
gênero e sexo onde gênero espelha o sexo ou é restrito por este. Quando o 
status de construção do gênero e teorizado como radicalmente 
independente do sexo, gênero se torna um artifício livre, permitindo que 
homem e masculino possam significar tão facilmente um corpo feminino 
como um masculino, e mulher e feminino possam significar tanto um corpo 
masculino como um feminino.6 (BUTLER, 1990, p.6, tradução nossa)       

 

 

Quando as feministas afirmam que é imprescindível a 

descriminalização do aborto no Brasil, elas estão pedindo que o nosso Estado corrija 

a enorme supressão de direitos que tal fato jurídico implicou às mulheres, 

primeiramente por violar o Art.5º da nossa Constituição Federal, que reza uma 

isonomia, ou seja, uma igualdade de direitos; e também por determinar padrões 

religiosos como se fossem de Estado, violentando o caráter laico previsto no texto 

constitucional. Ao verificarmos essas demandas dos movimentos feministas vemos 

que a dominação masculina, explicitada por Pierre Bourdieu, se apresenta 

profundamente enraizada em nossa sociedade, assim como ele previu, as 

desigualdades de gêneros estão disseminadas por toda a sociedade, provocando 

uma sensação de normalidade desses habitus, até mesmo entre as mulheres. 

Nas situações concretas de aborto as ausências masculinas refletem 

os padrões determinados por uma sociedade onde a normatividade social está 

vinculada à dominação masculina. Por isso é comum, é natural, que os homens 

sejam ignorados pelas questões do aborto. Pois cabe, exclusivamente, às mulheres 

essa função sócio-cultural da maternidade e, portanto, quando ela rompe com essa 

harmonia social, fazendo uso do aborto, somente sobre ela devem recair as sanções 

jurídicas, sociais e religiosas. O aborto é o caso mais clássico das desigualdades de 

gênero, pois ele é socialmente um fenômeno feminino, mas que serve 

essencialmente para fortalecer o caráter masculino/dominante da sociedade 

patriarcal na qual vivemos. 

Somente com a descriminalização do aborto será possível reverter, ou 

ao menos minimizar o atual quadro de desigualdades de gênero, como prevêm as 

feministas, pois com o status jurídico atual fica inviável pensar na perspectiva de 

construção de relações equânimes que possam incluir os discursos de homens e 

mulheres sobre o aborto. O movimento feminista somente verá a participação dos 
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homens, como algo legítimo, quando esses se comprometerem com a luta pela 

descriminalização do aborto, pela igualdade de direitos sexuais e reprodutivos, pela 

responsabilização jurídica dos estupradores que ocasionarem uma gravidez 

indesejada por crime de estupro e de aborto. Assim, não é nada difícil de 

compreender o porque da luta das feministas estarem sempre sendo composta por 

avanços e retrocessos que engessam os avanços necessários para a obtenção de 

resultados práticos que dotem as mulheres de autonomia sexual e reprodutiva. 

Quando o movimento feminista clama, de maneira retumbante, pela 

descriminalização do aborto, e ao mesmo tempo, clama pela criminalização dos 

homens estupradores pelo crime de aborto, elas estão lançando luzes sobre o que 

elas consideram um  verdadeiro crime de aborto, e sobre uma realidade cruel de 

desigualdade de gênero na qual até mesmo na prática hedionda de um estupro os 

homens são sumariamente afastados das questões do aborto. Segundo as 

feministas pura e simplesmente pela manutenção daquela ordem simbólica de 

dominação masculina. 

Então, podemos concluir que todas as ausências masculinas nas 

situações de aborto são decorrentes de uma normatividade social, tão pré-

concebidas quanto são pré-concebidas as ideias de paternidade e de cultura. 

Sempre privilegiando a identidade masculina, também não se percebe a presença 

da identidade masculina em nenhuma pesquisa relacionada ao aborto, fazendo 

parecer, que realmente, o aborto seja exclusivamente uma questão feminina, 

quando na verdade, o que se verifica é que a presença da identidade masculina é 

imprescindível, em qualquer momento, para os avanços tão clamados pelas 

feministas. Como expõe o sociólogo Luc Boltanski, em sua obra As Dimensões 

Antropológicas do Aborto (2004), o aborto permite confrontar um objeto no qual a 

contradição é dimensão integrante e coloca disputas sobre a questão do que é justo.   

Portanto, o objeto contraditório do aborto são as desigualdades de 

gênero, porque são a partir delas que se pode perceber a legitimidade dos discursos  

à favor e contrários à descriminlização de sua prática. É evidenciando, também,     

as suas contradições que podemos observar o quanto são injustas as penalizações 

atribuídas às mulheres, ao passo que as eximem dos homens. Os homens, por todo 

o processo histórico de construção dos discursos políticos e morais sobre o aborto, 

estiveram no comando dessas ações. Porém, sempre de maneira discreta, muitas 

vezes silenciosas e oficiosas, mas sempre presentes com a finalidade de fazer valer 
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os hábitus dominantes de uma moral social e religiosa que atribuía a eles a primazia 

dos direitos e dos pensamentos. A palidez das presenças da identidade hegemônica 

masculina nas discussões das questões sobre o aborto são entendidas como uma 

necessidade imperiosa para que eles possam reafirmar, em todos os momentos, 

que esse tema é algo do universo feminino, e que o processo reprodutivo é algo 

relacionado exclusivamente à concepção de maternidade. E que, portanto, as 

penalizações pela prática do aborto não poderão estar relacionadas aos homens. 

Embora nunca tenham aberto mão de estabelecer os padrões morais e éticos que 

sustentam tais penalizações. Por outro lado, como já mencionei anteriormente, 

esses habitus da dominação masculina que atribuem aos homens um aspecto de 

invisibilidade, de não participação nas questões do aborto, de um papel irrelevante 

nas práticas sexuais e reprodutivas das mulheres, terminam ocasionando um 

abandono e um sofrimento ainda maiores às mulheres do que àqueles já impostos 

pala própria situação do aborto. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O afastamento da mulher do símbolo da maternidade acaba gerando 

um desconforto porque, são muito fortes os conceitos da dominação masculina, que 

lhe atribuem esse pressuposto como um papel primário e incondicional de sua 

própria existência. Essa dominação masculina permanece, como disse Pierre 

Bourdieu, e se eterniza nos hábitos das instituições, principalmente a familiar. 

Mesmo hoje, quando a mulher exerce vários papéis na sociedade, ela ainda se 

encontra alienada socialmente às perspectivas androcêntricas que padronizam 

hierarquicamente os seus papéis a partir dessa concepção de maternidade. Essa 

ideia supervalorizada da maternidade serve essencialmente como um instrumento 

dessa dominação masculina para reduzir, ou seja, limitar a amplitude dos perfis 

femininos na sociedade moderna, e os direitos sociais, sexuais e reprodutivos das 

mulheres. Bem como, para reafirmar as desigualdades de gênero porque terminam 

afastando dos homens as questões sexuais e reprodutivas. 



21 
 

Todavia, essa ordem moral, quando observada pela ótica das questões 

do aborto, percebe-se uma significativa preponderância do fator religioso 

influenciando tanto a moral quanto a ética. Pois é fácil de verificar os aspectos 

religiosos nos discursos conservadores das famílias, dos políticos, do poder 

judiciário. Onde estão ratificados os dogmas religiosos que sempre apresentaram a 

mulher, e o corpo feminino, onde se dá a gestação, como sagrados e intocáveis, 

porque assim estará garantindo-se o maior dos direitos que é o direito à vida, e 

garantindo-se, também, a continuidade da espécie humana. Mas é a partir desses 

discursos conservadores que as vozes das mulheres dos movimentos feministas se 

empoderam para gritar que as questões do aborto não podem ser discutidas com 

base nos dogmas das religiões cristãs, pois o aborto é, antes de tudo, uma questão 

de direitos das mulheres. Pois a legislação que criminaliza o aborto, e que o 

classifica como sendo um fenômeno social essencialmente feminino, é, além de 

injusta por oficializar as desigualdades de gênero, e por retirar direitos anteriormente 

garantidos às mulheres, é inconstitucional. As feministas também alegam em seus 

discursos que as mulheres não podem mais continuar a terem a sua autonomia 

desfigurada por responderem exclusivamente pela maternidade e protetoras 

incondicionais da vida. Afinal, questionam elas, quais serão as responsabilidades 

dos homens em todo esse processo de reprodução humana. Da forma como essa 

questão sexual e reprodutiva está posta, parece que a maternidade ocorre somente 

com a participação de mulheres, e que sua materialidade se restringe ao fato da 

gestação ocorrer no corpo feminino. 

Michel Foucault explica, em sua obra “ A Microfísica do Poder”, “que 

nas relações sociais o corpo se transforma num mecanismo do poder e a alma em 

um lugar de moralização e de ética” (1979- p33 e 34) Assim, pode-se ver no caso do 

aborto onde a mulher é idealizada como um sujeito reprodutivo, que dá vida e 

formação à família, uma estrutura moral e ética que vem sendo reproduzida 

socialmente desde o séc.XVIII e durante o movimento iluminista. Para Foucault é 

assim que o aborto, e toda as suas ordens da dominação masculina descritas 

também por Bourdieu, se transformam num ato moral aos olhos do Estado e da 

sociedade. 

Considerando as colocações de Foucault e Bourdieu de que todos os 

processos de culpabilização das mulheres são construções morais e éticas que 

estão naturalizadas no corpo social há séculos através das dinâmicas da dominação 
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masculina. Entendo o porque do movimento feminista estar sempre empunhando as 

mesmas e antigas bandeiras de lutas. Ressaltando, também, a insistência do 

movimento feminista por ações punitivas para os homens nas questões do aborto, o 

que ao meu ver não impediria nem faria diminuir os atos de violência, como o 

estupro, porque, me referindo agora a Roberto Kant de Lima(2016), “Decorre daí 

que as estratégias repressivas de controle social próprias das sociedades de 

desiguais – em que as regras, por definição, não representam a proteção para 

todos, mas encontram-se externalizadas, isto é, exteriores aos sujeitos – ensejam 

justificativas aparentemente consistentes para a sua violação sistemática pelos os 

indivíduos”. Roberto Kant de Lima chama a atenção para o fato de que apesar 

dessas punições às infrações serem muito desejadas por esse tipo de sociedade 

repressiva, tais punições somente são consideradas para a aplicação nos outros 

indivíduos desiguais porque as suas dimenssões morais e éticas são exteriores a  

quem as pratica. Roberto Kant de Lima considera  que o ideal seria que a sociedade  

estabelecesse um sistema de coesão e bem estar social baseado em sistemas 

disciplinares ou preventivos, pois assim, os sujeitos se comprometeriam com o 

consenso e produziriam suas práticas de relações sociais pautadas na 

responsabilidade, e não na culpa. Pois as regras sócias estariam, agora, 

internalizadas pelos sujeitos. 

 

A definição de sociedade como um contrato entre indivíduos livres 
trás conseqüências para os modelos de controle social propostos 
para administrar seus conflitos. Enquanto na sociedade composta de 
segmentos desiguais – estamentos – a ênfase do modelo de controle 
social estava na repressão – uma vez que as regras, não sendo 
iguais para todos, e por isso consistem em sua proteção contra o 
abuso de alguns e, sobretudo, contra o abuso do Estado, a ênfase 
estará na internalização das regras por todos, produzindo-se, em 
conseqüência, sua disciplinarização – ou normalização, como 
querem alguns autores. Outra conseqüência desta transformação do 
modelo de sociedade é que surge, com a idéia de mercado, a 
possibilidade de escolha entre as opções por ele oferecidas, que 
podem levar a resultados diferenciados as ações de seus 
componentes. (KANT DE LIMA , 2016- p47) 

 

Encerro, então, destacando o caráter repetitivo das agendas do 

movimento feminista que termina não conseguindo avançar com a urgência que 

seria mais que legítima, devido à insistência tradicional de buscarem sempre por 

ações punitivas para os homens nas situações do aborto, quando acredito que seria 
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o caminho da responsabilização, e não da culpa, o mais produtivo para se trilhar na 

busca de soluções que se traduzam em relações de gênero mais equânimes, 

trazendo os homens para o centro dos debates, deixando no passado a ideia de 

somente afastá-los das decisões à cerca do aborto, como se dessa forma fosse 

outorgada às mulheres a tão sonhada autonomia sexual e reprodutiva. 
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