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Somos clandestinas 

Por todas cidades 

Mulheres meninas 

De todas idades 

De todas as cores 

De todas as classes 

Correndo perigo 

Frutos de um impasse 

Quem faz proibido 

Guarda em segredo 

Para não ser julgada  

Para não sentir medo 

4 mil sem juros 

Método inseguro 

Passando apuro 

Sangrando no escuro 

E eu 

Sangrando no escuro só 

E ela sangrando no escuro só 

E quem não tem pra pagar 

Ficam refém do que da 

Agulhas remédio e chá 

E continua por lá 

Sangrando no escuro só 

Veja bem 

Veja além 

Quem é que é refém 

Veja bem veja além 

E quem lucra com quem 

O sistema machista quer nos proibir 

Com um papo furado 

Mas se homem engravidasse 

Já seria legalizado 

"E se" já não cabe mais aqui 

Já aconteceu hora de decidir 

Mas de quem é a decisão 

O corpo é meu não diga que não 

O estado aplica punição 

Laico que obedece Religião 

Veja só que contradição 

Liberdade logo se torna prisão 

Deixe me escolher 

Não me obrigue a ceder 

Não é só questão de ter 

É uma questão de querer 

Não é só questão de ser 

É uma questão de poder 

Muito fácil de entender 

Não me obrigue a ceder 

E aí, qual vai ser? 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como finalidade compreender os aspectos morais, políticos e 

simbólicos entremeados na prática do aborto a partir da análise antropológica sobre narrativas 

de vida. Ao todo, foram entrevistadas quatro mulheres que trazem consigo diferentes trajetórias 

reprodutivas, familiares, conjugais e políticas, mas com um ponto em comum: são corpos 

marcados pela prática do aborto criminalizado, inseguro e clandestino. Com base na perspectiva 

biográfica como ferramenta de produção de conhecimento, recorro às orientações teórico-

metodológicas da Antropologia Feminista e dos estudos Pós-Coloniais para analisar a 

centralidade do gênero e do poder como elementos constitutivos das relações sociais travadas 

em torno da prática do aborto no Brasil. A partir da perspectiva foucaultiana sobre as práticas 

discursivas, o poder disciplinar e o poder biopolítico, aponto caminhos para compreender, 

principalmente, a memória e o silêncio como aspectos presentes em relatos marcados por 

situações de desigualdade política e simbólica.  

 

Palavras-chave: aborto; narrativas; gênero; poder; silêncio. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to understand the moral, political and symbolic interspersed in abortion 

practice from the anthropological analysis of life narratives. In all, four women were 

interviewed who brought different reproductive trajectories, family, marital and policies, but 

with one thing in common: they are bodies marked by criminalized, unsafe and illegal abortion. 

Based on biographical perspective as production of knowledge tool, I appeal to the theoretical 

and methodological orientations of Feminist Anthropology and Post-Colonial studies to analyze 

the centrality of gender and power as constituent elements of social relations involving around 

the practice of abortion in Brazil. From Foucault's perspective on the discursive practices, 

disciplinary power and the biopolitical power, I point out ways to understand, especially, the 

memory and silence as aspects present in reports marked by situations of political and symbolic 

inequality. 

 

Keywords: abortion; narratives; gender; power; silence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Polêmico e controverso, o debate a respeito da prática do aborto no Brasil envolve uma 

série de questões delicadas, que incluem desde aspectos éticos e morais até discursos nos 

âmbitos da saúde e da legislação. No Brasil, o aborto é regulamentado pelo Código Penal e 

considerado um “crime contra a vida” desde a década de 1940, nos artigos 124 a 128 

(SARMENTO, 2005), com exceção de três permissivos legais: quando a gravidez é resultante 

de estupro; quando o aborto é considerado necessário, ou seja, quando a gestante corre risco de 

morrer; e nos casos de anencefalia fetal diagnosticada. Entre os impactos dessa ilegalidade estão 

a estigmatização (GOFFMAN, 1982) das mulheres que recorrem à prática; a subnotificação da 

quantidade de mulheres que abortam e das condições estruturais e de higiene em que a prática 

é realizada; e os altos índices de morte por aborto, que representam cerca de 12% dos casos de 

mortalidade materna no Brasil (DOMINGOS; MERIGHI, 2010). 

Desde que o aborto passou a ser proibido pelo Código Penal, há 75 anos, o destaque 

recebido pelo assunto nos espaços públicos de discussão e decisão política oscila a depender do 

recorte temporal e de seus respectivos contextos políticos (ROCHA, 2006). Recentemente, o 

debate sobre o aborto na agenda pública brasileira vem se fortalecendo a partir de alguns fatos 

recentes de grande repercussão, entre os quais destaco: o crescimento da Frente Parlamentar 

Evangélica no Senado Federal1 e a consequente intensificação de embates travados esses 

representantes políticos/religiosos, parlamentares ligados aos movimentos feministas e LGBTT 

e movimentos sociais nos espaços políticos de decisão (Ibid.); a liberação por parte do Supremo 

Tribunal Federal (STF) da interrupção de gravidez de fetos anencéfalos com assistência médica, 

em abril de 2012; a aprovação do Projeto de Lei nº 478/07, também chamado de Estatuto do 

Nascituro, pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, em junho 

de 2013; a decisão do Conselho Federal de Medicina (CFM) em defender que a interrupção 

voluntária da gravidez seja realizada até a 12ª semana de gestação sem nenhuma penalização 

para a mulher, em março de 2013; e as recentes polêmicas em torno das pesquisas células-

tronco e a manipulação de embriões congelados – o que reacende o debate em torno das 

concepções acerca do “início da vida” (LUNA, 2007a). Em maio de 2014, o Ministério da 

                                                           
1 A FPE tem ganhado cada vez mais força nas últimas eleições. De acordo com o Departamento 

Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), após as eleições de 2010, a bancada evangélica aumentou sua 

participação no Congresso Nacional em quase 50%. Se antes a composição era de 78 deputados federais, após as 

eleições de 2014 o número aumentou para 82 membros. Disponível em: 

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2014/10/12/interna_politica,535569/bancada-

evangelica-fica-maior-na-camara-federal.shtml>. Acesso em: 20 nov. 2014.    
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Saúde revogou a Portaria nº 415, de 21 de maio de 2014, que estabelecia o registro específico, 

na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), dos procedimentos de aborto previstos em lei, 

causou indignações por parte de grupos feministas, profissionais de saúde e movimentos sociais 

ligados à pauta dos direitos reprodutivos. A medida fora adotada logo após ampla pressão dos 

parlamentares da bancada evangélica à presidente Dilma Roussef2. Já no final do mesmo ano, 

duas mortes envolvendo aborto repercutiram nacionalmente: a de Elisângela Barbosa, 32 anos, 

após ter sido internada com um sangramento no útero em São Gonçalo, no Rio de Janeiro; e a 

de Jandira Magdalena dos Santos Cruz, 27 anos, cujo corpo foi encontrado carbonizado dentro 

de um carro após semanas desaparecida. Ambas foram vítimas de procedimentos abortivos 

realizados de maneira clandestina e insegura, o que, por um lado, reacendeu o apelo popular de 

segmentos específicos da sociedade civil pela perseguição policial às clínicas clandestinas de 

aborto (POLÍCIA FECHA..., 2015) e, por outro, fortaleceu as reivindicações pela 

descriminalização do aborto, levantadas principalmente pelos movimentos feministas3.  

É em meio a cenário de embate político e ideológico que se situa a questão do aborto 

no Brasil, o que se reflete diretamente na produção de estudos e pesquisas sobre o assunto. Para 

além da questão jurídica, as representações religiosas monoteístas ocidentais – mais 

especificamente os líderes católicos e os parlamentares da bancada evangélica - inserem-se na 

vida social de maneira a regular e disciplinar o corpo feminino e sua capacidade de reprodução 

através da construção simbólica do “receptáculo”, que tem a função de carregar “o dom da 

vida” – destacando as mulheres que não se adequam ao ideal feminino de mãe, inclusive as que 

abortam, como exemplos de “pecadoras”, “desviantes” (PEDRO, 2003; PERROT, 2003). Esse 

desapossamento do próprio corpo é um fenômeno que vem se delineando na cultura ocidental 

desde o século XVII, contexto em que também se destacam o surgimento e o desenvolvimento 

da medicina ginecológica e a elaboração de novos saberes sobre a sexualidade e a reprodução, 

tendo o corpo feminino como objeto de poder, regulação e disciplina (FOUCAULT, 1988). O 

processo de medicalização social (Id., 1992) que se reflete diretamente na medicalização da 

família moderna, já no final do século XIX, introduz novas práticas de higiene, normatiza 

condutas consideradas essenciais aos cuidados com a saúde da família e enfatiza a centralidade 

                                                           
2   A Portaria nº 415, de 21 de maio de 2014 não alterava a lista de serviços de saúde credenciados para 

a realização de procedimentos relacionados ao abortamento legal, tampouco modificava as situações já previstas 

pela legislação. “Ela apenas criava uma categoria própria de registro para o procedimento, que deixava de ser 

marcado na categoria mais ampla de curetagem (método usado em outras situações para além do abortamento) e 

passava ser registrado como interrupção da gestação ou antecipação do parto”. (APÓS CRÍTICAS..., 2014).   

 
3 CORTÊZ, Natacha. Precisamos falar sobre aborto. Revista TPM, São Paulo, Ano 13, n. 148, p. 40-

49, nov. 2014. 
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do papel materno na vida da mulher (PERROT, 2003; BADINTER, 2011). É com base em 

padrões coercitivos de discursos jurídicos, religiosos e biomédicos acerca da mulher e de 

códigos de conduta construídos e reproduzidos acerca da maternidade, que a compreensão das 

forças estruturais e de seu poder de coerção se faz necessária no escopo de uma análise acerca 

da prática do aborto e sua complexidade na trama das relações sociais. Por outro lado, levando-

se em consideração que a relação entre as coerções estruturais da sociedade e as práticas sociais 

não é dicotômica, mas dialética, faz-se necessária a análise sobre a reprodução ou 

transformação de processos culturais engendrados em sistemas – discursos, representações etc. 

– nas relações sociais, pois “os sistemas de controle nunca podem funcionar com perfeição, 

visto que as pessoas que são controladas têm agência e entendimento e, portanto, sempre 

conseguem encontrar maneiras de fugir ou resistir” (ORTNER, 2006a, p.24).  

Dessa forma, em se tratando do aborto como objeto de estudo, a presente pesquisa 

analisa os aspectos morais, políticos e simbólicos que envolvem a prática do aborto através de 

relatos colhidos junto a mulheres que já passaram por essa experiência. As narrativas de sujeitos 

sociais (MARCUSE, 1978) que estão no centro de uma prática polêmica, delicada e 

criminalizada trazem à tona subjetividades que são capazes de nos apontar caminhos teórico-

analíticos para compreender os elementos constitutivos à prática do aborto a partir do 

acionamento da memória de indivíduos inseridos em um contexto de embates discursivos e 

coerções estruturais. Entre eles, o silêncio como elemento diretamente relacionado ao poder 

institucionalizado e, portanto, inerente às relações de gênero e poder. 

 

A. Construção do objeto de pesquisa, a inserção no campo e dilemas éticos 

 

A questão do aborto enquanto objeto de pesquisa emerge a partir de uma série de 

vertentes que se entrecruzam ao longo da minha trajetória pessoal e acadêmica. Antes de estudar 

mais profundamente sobre o aborto, fui apresentada à leitura feminista através do movimento 

estudantil, quando iniciei a graduação em Jornalismo, ao participar de espaços de debate sobre 

gênero e sexualidade.  

Quando engravidei, um grupo de médicas, doulas e professoras de yogas se aglutinava 

pela formação de um coletivo chamado “Parto Ativo”, que, entre outras ações, reúne mulheres 

gestantes em torno da conscientização e compartilhamento de informações sobre violência 

obstétrica, autonomia sobre o parto e parto humanizado. Ao me aproximar desse coletivo, pude 

aprofundar uma leitura mais crítica sobre os direitos reprodutivos relacionados, a maneira como 
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esses direitos eram exercidos em vários países, as diferentes representações sociais acerca da 

gravidez e da maternidade e o ofício das parteiras.  

No entanto, na vivência cotidiana junto aos coletivos feministas e movimentos sociais 

que atuavam no sentido de reivindicar direitos e entre os quais eu transitava, percebia certo tabu 

no tocante ao aborto. Nas poucas vezes em que o assunto vinha à tona, sempre era abordado 

como uma prática atribuída “às outras”, ao contrário das discussões a respeito de parto e 

maternidade, sobre as quais se desenrolava uma série de relatos de experiências pessoais. 

Apesar de já ter lido depoimentos de aborto por parte de mulheres “anônimas” em sites e 

revistas, não conhecia nenhuma mulher que havia abortado, até que uma parceira feminista 

havia engravidado de um ex-companheiro, mas não queria levar a gravidez adiante e me 

procurou para perguntar se eu sabia de algum método abortivo.  

De fato eu não conhecia, mas descobrimos que existia uma casa onde uma enfermeira 

realizava o aborto através de um procedimento cirúrgico. No local, ela recebia as mulheres, 

fazia perguntas acerca do ciclo menstrual e da trajetória reprodutiva e realizava o procedimento 

com o auxílio de equipamentos próprios da profissão, como espéculo, popularmente conhecido 

como “bico de pato”, e ali mesmo realizava a curetagem.   Mesmo com a minha trajetória de 

leitura feminista, um olhar relativamente diferenciado da percepção comum quanto ao 

significado da prática e a defesa pessoal da descriminalização do aborto, naquele momento 

percebi minhas próprias contradições ao conhecer fisicamente um “espaço clandestino”. Medo, 

tensão e reprodução de estigmas foram alguns elementos dos quais não consegui me desprender 

de imediato. Não foi com muita simpatia que conheci a enfermeira, bem como me flagrei 

observando as condições de higiene, os instrumentos utilizados e todo o ambiente de maneira 

pejorativa. As amigas e militantes feministas que eu agora sabia “frequentarem esse lugar” já 

não eram vistas da mesma forma por mim – era “inevitável” pensar que “ela já abortou” e a 

partir daí construir uma série de imaginários acerca desse tipo de representação. 

Alguns anos depois, diante de uma gravidez não planejada e indesejada, procurei a 

enfermeira. Nós conversamos, ela me explicou como era realizado o procedimento, indicou os 

medicamentos que eu precisava comprar e negociamos o preço a ser pago – na época, R$ 600. 

No dia seguinte, tomei a medicação recomendada por ela e voltei para a realização do 

procedimento. Em pouco tempo, passei a encarar a situação de uma maneira diferente, dessa 

vez com inúmeros conflitos morais internos e uma profusão de sentimentos misturados entre 

medo, vergonha, constrangimento e uma sensação horrível de estar cometendo um crime do 

qual eu nunca achei que “seria capaz”, enquanto a enfermeira delicadamente me falava que 
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aquilo era só “uma célula”, “um embrião que não tem nada, não tem veia, não tem cabeça, não 

sente nada”. O que ela chamava de “nada”, naquele momento, é o ponto central de toda a 

polêmica divergência que ronda a questão do aborto. Apenas depois de acessar esse universo 

de uma maneira muito particular é que pude perceber que, embora várias mulheres recorram ao 

aborto como alternativa frente a uma gravidez indesejada, os depoimentos não são 

compartilhados – como acontece com os partos – e poucas mulheres que dividiam entre si uma 

vivência de atuação feminista sabiam sobre as experiências umas das outras.      

Diante da surpresa em conhecer um mundo cercado de mitos e de vivenciar a 

experiência do aborto de uma maneira similar, o assunto surgiu como um tema não só viável 

de pesquisa, mas extremamente necessário. Paralelamente à vivência pessoal e de militância 

feminista, no âmbito acadêmico eu iniciava um projeto de pesquisa para seleção de mestrado 

que se debruçava sobre o filme “Borboletas Negras”, da diretora holandesa Paula Van Der Oest, 

uma narrativa biográfica em torno da poetisa sul-africana Ingrid Jonker. Submersa no regime 

político do apartheid (1948-1994), ela luta contra o sistema de segregação ao mesmo tempo em 

que usa o próprio corpo e a sexualidade como elementos de transgressão e engajamento erótico. 

A trajetória de Ingrid Jonker inclui experiências de aborto, mas representados de maneira 

superficial pelo filme. A partir de uma leitura mais aprofundada sobre a perspectiva biográfica 

como metodologia de pesquisa antropológica4 e do levantamento bibliográfico de outras 

narrativas cinematográficas que trazem como elemento norteador a questão do aborto5, pude 

me atentar para a importância do assunto como objeto de pesquisa, através de processos 

narrativos que são construídos a partir da singularidade biográfica, entrelaçando assim a 

memória dos sujeitos que vivenciam suas próprias experiências e os sentidos que elas adquirem.  

A partir do compartilhamento da minha própria experiência de aborto provocado com 

a de outras mulheres, pude perceber que o silêncio e os sentimentos de autoculpabilização não 

eram os únicos elementos em comum entre os diversos relatos “silenciados”. Os discursos 

morais presentes nas redes de convivência e sociabilidade dentro das quais nos inseríamos – 

relações familiares, conjugais e de amizade – também ecoavam sobre nossas experiências, 

compartilhadas “em segredo” apenas entre nós. A maneira como se configuram as mulheres 

inseridas em contextos de prática de aborto e como se inserem em meio à arena de combate 

                                                           
4 Sobre a abordagem biográfica na Antropologia, Cf. Becker (1994), Bourdieu (1996), Kofes (2001), 

Levi (1996) e Elias (1995), entre outros.  

 
5 Sobre produções cinematográficas que abordam o aborto como questão central, Cf. “Referências 

Fílmicas”. 
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entre os discursos religiosos, biomédicos, jurídicos, entre outras vertentes, é a problematização 

que serve como ponto de partida para esta pesquisa.  

     Decidi então fazer algumas visitas informais à enfermeira para saber se seria 

possível realizar uma observação etnográfica no espaço onde ela atua – a sua casa –, fase 

exploratória da pesquisa (GOLDENBERG, 2004) na qual foi possível construir a memória pré-

campo. No decorrer das visitas, solicitei a ela que me explicasse algumas coisas sobre o 

procedimento: há quanto tempo ela faz, como aprendeu, que tipo de pessoas recebe, como as 

pessoas que ela não conhece sabem de sua existência, como é a sua relação com a comunidade 

onde mora, o que a família pensa sobre o assunto, entre outros questionamentos. Pacientemente, 

ela respondia tudo de maneira simples. Disse que aprendeu a fazer partos com a sogra, que era 

parteira, até que várias mulheres começaram a procura-la solicitando que ela interrompesse 

gestações indesejadas. Ela então teria percebido que “a demanda pelo aborto é muito grande” e 

que “elas precisavam de alguém que fizesse isso”. Perguntei então sobre a possibilidade de usar 

aquele espaço como campo de estudo, analisar a rotina da casa e entrevistar algumas mulheres, 

caso elas aceitassem colaborar com a pesquisa. Imediatamente o tom da conversa mudou, para 

revelar dados pertinentes à memória pré-campo: ao destacar que recebe diariamente “mulheres 

casadas que engravidam de outros homens, vizinhas, menores de idade acompanhadas com a 

mãe, esposas de militares e de políticos e mulheres religiosas6, ela ressaltou que não queria 

“muita movimentação” no local para não intimidar as mulheres e que com certeza nenhuma 

delas iria querer falar sobre o assunto.  

Neste primeiro momento de diálogo com o campo de pesquisa, percebi que estava 

diante do primeiro percalço: como eu já mantinha uma relação de confiança e intimidade com 

a enfermeira, previa que ela aceitaria colaborar com a pesquisa. No entanto, era preciso traduzir 

etnograficamente o que estava por trás de seu discurso: o silêncio que ronda a questão do aborto 

já se tornava uma categoria que merecia análise mais profunda. Até então, me faltava 

compreender a delicadeza da relação (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000) que, ao ser 

conduzida, “depara-se com a barreira do segredo [...] que dá força à pessoa” (CARVALHO, 

1984, p. 214) diante de um sistema de valores específico. Eu estava diante de uma mulher que 

conseguiu exercer, em sua casa, uma atividade considerada ilegal por 15 anos e cuja 

clandestinidade é fortemente combatida por médicos, legisladores, policiais, religiosos e 

pessoas da sociedade civil que se colocam publicamente contrárias ao aborto – sob um discurso 

                                                           
6 Em consonância com o depoimento da enfermeira, estudo recente divulgado pela Unicamp mostra 

números significativos sobre a prática do aborto entre famílias de médicos e juízes (EM FAMÍLIA..., 2015). 
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muito forte de “defesa da vida” e da família. No entanto, eu não havia me questionado como 

ela conseguia exercer por tanto tempo uma atividade clandestina e fortemente perseguida por 

tantos setores – até refletir melhor sobre os perfis apontados por ela como seus “clientes”. 

A continuidade da atividade que ela exercia dependia justamente do segredo – todos 

da comunidade sabiam a respeito de sua atividade, fator que se tornava perceptível ao chegar 

em sua casa e perceber a vizinhança se posicionando de maneira a observar bem as pessoas que 

chegavam em sua porta. Pessoas que fazem parte dos mesmos segmentos que criminalizam a 

prática do aborto, segundo a enfermeira, a procuravam quando convinha, ou seja, dependiam 

de seu silêncio sobre os procedimentos e as respectivas identidades, a fim de manter as máscaras 

sociais (GUIMARÃES, 1990). Trata-se de relações de confiança forjadas no percurso da 

clandestinidade, independente dos discursos que atravessam a prática do aborto.  

Mas, diante da visível dificuldade de etnografar o local e tentar compreender a maneira 

como se configuram as práticas e relações ali presentes, decidi então entrevistar mulheres que 

eu conhecia e que eu sabia já terem ido lá para interromper uma gravidez. Falei com todas elas 

de maneira discreta e particular, solicitando uma entrevista e garantindo, de antemão, o sigilo 

total quanto às suas identidades. Ressaltei também que poderiam me indicar outras mulheres 

que conheciam e que já teriam feito um aborto também. Com base nas minhas redes de amizade 

e convivência, pensei que elas aceitariam falar sobreo assunto e, assim, eu teria uma série de 

entrevistas para analisar e delinear os rumos da pesquisa. No entanto, fui surpreendida por um 

“sonoro silêncio” (MOTTA, 2008). Muitas que eu sabia já terem abortado negaram tê-lo feito 

e a maioria sequer respondeu aos recados. Mas esse mesmo silêncio me pareceu um forte dado, 

passível de ser analisado, e pude então compreender essas mesmas mulheres como 

“interlocutores em campo” que podem emitir “sinais e sentidos que nos remetem a novas e 

inexploradas ideias sobre a pesquisa” (FLEISCHER & SCHUCH, 2010, p. 16). No dia seguinte, 

uma delas me mandou uma mensagem dizendo que queria falar. Diante da minha primeira 

oportunidade de entrevista e sem saber ainda o foco da pesquisa, elaborei um questionário 

amplo e semiestruturado, mas “flexível o suficiente para aderir às situações subjetivas que estão 

presentes no encontro etnográfico” (ROCHA & ECKERT, 2008, p. 14), com perguntas sobre 

saúde reprodutiva, contraceptivos, sexualidade, histórico de atendimento médico ginecológico, 

relações familiares, aspectos morais e religiosos, opiniões acerca do tema e outros elementos, 

além, é claro, de perguntas sobre a experiência pessoal do aborto. Continuei procurando outras 

mulheres, sem deixar de enfatizar a garantia do anonimato e em quatro meses, apenas duas 

mulheres se dispuseram a colaborar, confirmando assim a dificuldade de entrevistar sujeitos 
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que se configuram em uma situação de ilegalidade e, portanto, envolvidos em contextos 

estigmatizantes (GOFFMAN, 1982), como é o caso do aborto. Em alguns meses, mais duas 

mulheres entraram em contato comigo – uma delas aceitou falar somente por e-mail, alguns 

meses depois de afirmar que não se sentia “à vontade pra falar” sobre a sua experiência. 

Ao alternar a realização das entrevistas com a literatura antropológica acerca do 

aborto, foi possível compreender melhor a importância do anonimato para as entrevistadas. O 

que para mim parecia tão somente um detalhe do conjunto de condutas éticas necessárias à 

pesquisa antropológica, para elas significava a manutenção de uma situação de “normalidade” 

em suas vidas, pois elas destacavam a todo o momento - com exceção de apenas uma, que 

recusou o anonimato - as consequências irreversíveis em suas relações pessoais e familiares 

caso a informação de que já provocaram um aborto viesse à tona. Compreender suas 

inseguranças e a natureza da preferência pelo anonimato e pela discrição é dar a devida 

importância ao “aspecto mais humano” (DA MATTA, 1978, p. 35) da rotina antropológica, 

sem o qual não é possível estabelecer uma relação de confiança e empatia junto aos sujeitos 

pesquisados.  

A repreensão moral às ações de abortamento, julgamentos e recriminações que sofre 

quem aborta também foram destacados como fatores que acarretaram em dificuldades à 

realização de entrevistas por Valpassos (2013), pois, “a garantia de sigilo sobre as identidades, 

ou seja, a promessa de manutenção de um anonimato, é condição sine qua non para que uma 

pesquisa sobre essa temática possa ser realizada” (VALPASSOS, 2013, p. 466). Além disso, 

“em uma pesquisa que visava recuperar narrativas sobre abortos, com suas dimensões públicas 

e, sobretudo, privadas, não caberia, pois, a revelação da identidade das personagens” (Ibid.). 

Manter em sigilo as identidades das entrevistadas e, acima de tudo, fazer com que as pessoas 

próximas a nós não percebessem a realização das entrevistas, era uma medida necessária, mas 

que acarretou uma série de dificuldades à condução do trabalho de campo. A primeira delas se 

refletia na escolha do local para a entrevista: duas delas eram casadas e não queriam que seus 

respectivos maridos ouvissem a conversa. Em um dos casos, tivemos que nos encontrar em seu 

local de trabalho, ao mesmo tempo em que as pessoas não pudessem perceber que eu a 

entrevistava, já que boa parte de nossos amigos em comum sabia que eu conduzia uma pesquisa 

sobre narrativas pessoais de aborto. Por algumas vezes marcamos e desmarcamos o encontro 

sempre que sinalizava o aparecimento de um amigo em comum. Quando finalmente 

conseguimos nos encontrar, a entrevistada se esforçava para garantir a narração do seu relato e, 

ao mesmo tempo, disfarçar o choro em vários momentos da entrevista. Já a segunda 
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interlocutora casada me pediu para que eu fosse à sua casa no horário em que o marido estava 

trabalhando e ela ficava sozinha com a filha pequena – na presença da filha, era perceptível a 

reserva em usar algumas expressões de maneira clara e nossa entrevista acabou assim que seu 

marido chegou à casa. Outra entrevistada que aceitou colaborar com a pesquisa só poderia falar 

comigo no apartamento onde mora com uma amiga. No entanto, no dia marcado, sua mãe 

apareceu e tivemos que sair. Apenas uma delas se sentiu à vontade para realizar a entrevista em 

sua casa, na presença da família, que já sabia sobre as suas experiências de aborto – segundo a 

entrevistada, “não havia o que esconder”.  

Após a realização das entrevistas e antes mesmo de iniciar a parte escrita deste 

trabalho, percebi que eu precisava refletir sobre os elementos apresentados pelo campo. O 

primeiro dilema era me despir dos códigos legislativos e morais vigentes em nossa cultura, os 

quais criam uma fronteira entre aqueles que “seguem a lei” e “aqueles que não seguem” – estes 

últimos considerados inimigos comuns a toda a sociedade que devem ser controlados e 

combatidos (FOUCAULT, 1987; XAVIER, 2006). Relativizar a categoria de crime e o sentido 

dos desvios sociais enquanto uma construção histórica, social e cultural (BECKER, 1996) era 

um exercício necessário, mas difícil, embora ele já houvesse sido iniciado a partir da minha 

própria experiência de aborto. Para Velho (1978), esse seria um dos principais desafios ao 

antropólogo que se debruça sobre sua própria sociedade – a necessidade de relativizar as 

categorias sociais à sua volta. 

 

[...] em princípio, dispomos de um mapa que nos familiariza com os cenários 

e situações sociais de nosso cotidiano, dando nome, lugar e posição aos 

indivíduos. Isto, no entanto, não significa que conhecemos o ponto de vista e 

a visão de mundo dos diferentes atores em uma situação social nem as regras 

que estão por detrás dessas interações, dando continuidade ao sistema. Logo, 

sendo o pesquisador membro da sociedade, coloca-se, inevitavelmente, a 

questão de seu lugar e de suas possibilidades de relativizá-lo ou transcendê-lo 

e poder ‘pôr-se no lugar do outro’. (VELHO, 1978, p. 40, grifo do autor) 

     

A ética, portanto, ganha relevância fundamental nesse aspecto, visto que o assunto 

requer “uma sensibilidade específica que vai além de sua apropriação metodológica” 

(FLEISCHER & SCHUCH, 2010, p. 10), para que a pesquisa não se transforme em um 

instrumento de poder que possa ser utilizado contra os sujeitos entrevistados (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 2000). Com essa dissertação, não pretendo de maneira alguma compactuar com 

qualquer forma de julgamento, incriminação ou reprovação moral que as informantes possam 

vir a sofrer pela equivocada revelação de seus nomes – quando não for do desejo delas serem 

identificadas. Além do mais, na posição de uma mulher que já havia abortado, era inevitável 



23 

 

sentir empatia e me envolver com a narrativa das entrevistadas. Depois de algumas entrevistas, 

eu passei vários dias “digerindo” os relatos emocionados das interlocutoras, para somente 

depois conseguir traduzir etnograficamente o que havia ouvido (Ibid.), pois não há como negar 

que, no trabalho de campo,  

 
existe o envolvimento pessoal entre pesquisador e informante (fruto de muita 

convivência, e não só de uma entrevista) – aquela sensação de que os dois 

participam, pelo menos momentaneamente, de uma mesma comunidade 

moral. (FONSECA, 2010, p. 221) 

 

Além disso, à medida que realizava as entrevistas, pude perceber que não se tratava 

apenas de uma regra rígida entre perguntas-respostas, mas acima de tudo, era preciso adotar 

certa delicadeza no trato com o assunto, pois era muito comum em distintos momentos, as 

entrevistadas ficarem emocionadas e intercalarem seu relato entre memórias dolorosas, soluços 

e intervalos de silêncio. Em um caso específico, ela encarou a entrevista como uma 

oportunidade de desabafo, depois de muitos anos guardando sua experiência em silêncio. 

Segundo a interlocutora, ela percebeu que aquele diálogo que se travava entre nós era uma 

oportunidade de ela “colocar pra fora” o que a fazia “adoecer por dentro”. Nos encontros com 

as interlocutoras, percebi que essa pesquisa era uma  

 

etnografia que permitia a empatia, a subjetividade e o diálogo, a fim de 

explorar melhor os mundos interiores das mulheres, até o ponto de ajuda-las 

a expressar (e assim superar) a sua opressão. A ‘entrevista’ tradicional (que 

implicitamente coloca o pesquisador em um papel de poder) também é 

rejeitada em favor de um diálogo mais igualitário, frequentemente 

incorporado na forma da história de vida na qual uma pessoa é incentivada a 

contar a sua própria história de sua própria maneira e nos seus próprios termos, 

com um mínimo de interferência do pesquisador. (ANGROSINO, 2009, p. 23, 

grifos do autor) 

 

A princípio, elas me pediram sigilo “apenas” com relação aos seus nomes. No entanto, 

no decorrer da escrita etnográfica, à medida que eu ia associando os dados obtidos através das 

entrevistas à teoria antropológica, percebi que era preciso manter segredo sobre outras 

informações a respeito do cotidiano das entrevistadas, como profissão e local de trabalho. São 

elementos que, se fossem divulgados a partir das narrativas analisadas, poderiam se tornar 

instrumentos de revelação da identidade das interlocutoras. O desafio estava em encontrar o 

equilíbrio entre a divulgação dos elementos necessários à análise antropológica de perspectiva 

biográfica e, ao mesmo tempo, manter a cautela necessária à manutenção dos segredos 

pactuados entre nós a ponto de não expô-las. 
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Foi a partir dessa necessidade ética que mais um dilema surgiu no decorrer da escrita 

etnográfica: enquanto mulher diretamente afetada por narrativas marcadas por sofrimento, 

tristeza e silenciamento, tive que lidar com uma escrita marcada pela solidão e pela reprodução 

desse mesmo silenciamento, de certa forma. Por conta das relações de confiança estabelecidas 

com as interlocutoras, eu não podia compartilhar esses relatos com pessoas próximas, sob risco 

de elas descobrirem a identidade de minhas entrevistadas. Após ouvir as narrativas dolorosas, 

minha tarefa de pesquisadora incluía “digerir” esses relatos e refletir sobre eles sozinha, sem a 

possibilidade de desabafo. O cruzamento das histórias relatadas com a minha própria memória 

acerca da minha experiência foi um fator inesperado que acabou se refletindo na minha saúde 

psicológica e, em consequência disso, no meu próprio ritmo de produção. No entanto, essa 

fluidez permanente entre os papeis de pesquisadora, feminista e mulher diretamente marcada 

pela trajetória do aborto de maneira alguma afetou a análise antropológica. Ao contrário, no 

tópico “Percurso Metodológico”, mostro como esse diálogo simbólico auxilia na produção de 

conhecimento antropológico, a partir da perspectiva do Conhecimento Situado, que busca 

superar a suposta neutralidade da produção científica. As reflexões pessoais sobre as narrativas 

coletadas em campo foram elemento essencial para o desenvolvimento desta análise.   

A inserção no campo e a relação de confiança construída junto às interlocutoras traz 

uma reflexão inerente à produção de conhecimento antropológico: nesta pesquisa sobre o 

aborto, trata-se de uma mulher que, assim como as mulheres entrevistadas, também já realizou 

um aborto. Ponto fundamental para refletir sobre a maneira como a pesquisadora é vista, 

recebida, definida e manipulada pelo campo e pelos sujeitos que, mesmo silenciados, 

estigmatizados e moralmente condenados, estabelecem comigo uma relação de confiança e 

fornecem as informações necessárias à realização do estudo.  

 

Entendemos que a Antropologia é eminentemente masculina, assim como a 

ciência tal como a conhecemos no Ocidente. O que se reflete no tipo de 

formação que nós antropólogos e antropólogas recebemos. Essa consciência 

nos instiga a pensar em como essa formação, por assim dizer, “masculina” é 

experenciada e re-significada por corpos de mulheres nos embates cotidianos 

da pesquisa empírica. Enfim, muito embora antropólogos (corpos 

sexualmente marcados, homens) vivenciem situações semelhantes (vê, 

acreditamos que sejam semelhantes e não as mesmas) de obstáculos e saias 

justas em campo, há uma diferença em relação àquelas que antropólogas 

(corpos sexualmente marcados, mulheres) experimentam. E é sobre as 

implicações desta diferença, na própria reprodução da disciplina tal como é 

feita no Brasil, que queremos refletir porque sentimos que há uma certa 

invisibilidade acerca dela. (BONETTI & FLEISCHER, 2006, p. 14) 
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Ao final, questionei a todas as entrevistadas se aceitariam conversar comigo caso eu 

fosse um homem ou uma pessoa desconhecida, independente das marcações de gênero. Todas 

foram unânimes em dizer ‘não’, situação relatada por Valpassos (2013), um antropólogo que 

também realiza trabalho de campo em um universo marcadamente feminino. 

 

Num tema amplamente marcado pelo seu caráter oficioso [...] e no qual pouco 

me ajudava meu sexo, o acompanhamento da decisão de um aborto e sua 

sequente realização era algo que só acontecia nos meus sonhos mais 

pretensiosos. [...] Nada mais distante de minhas experiências de campo. 

(VALPASSOS, 2013, p. 469) 

 

B. Percurso metodológico 

 

Geralmente abordado de forma aparentemente fragmentada, o aborto como objeto de 

estudo traz uma complexidade específica que demanda certa transdiciplinaridade à sua própria 

compreensão. Dessa maneira, problematizei o assunto tendo como ponto de partida o 

levantamento de artigos, dissertações, teses e outros estudos acadêmicos da Teoria 

Antropológica, aliando-os a pesquisas de diversos campos disciplinares - Direito, Saúde, 

Psicologia, Ciência da Religião, entre outros -, destacando principalmente o amplo e ao mesmo 

tempo profundo tecido que envolve a questão do aborto na sociedade ocidental moderna.  

Desde já, é importante deixar claro que esta pesquisa se apresenta em diálogo com as 

orientações teórico-metodológicas dos estudos Pós-Coloniais e da Antropologia Feminista, 

tendo como pontos centrais de análise as relações de poder e gênero que se configuram entre as 

trajetórias marcadas pela prática do aborto. Além disso, adoto uma orientação metodológica 

que analisa os aspectos políticos, morais e simbólicos da prática do aborto a partir da 

perspectiva biográfica, ou seja, do uso de narrativas de mulheres cuja trajetória é marcada pela 

experiência do aborto.  

O principal instrumento para obtenção de dados no trabalho de campo, portanto, é a 

entrevista com as mulheres que já interromperam uma gravidez indesejada. Não obstante as 

críticas à realização de entrevistas como instrumento metodológico para a obtenção de dados 

etnográficos, a impossibilidade de observar a realização de um procedimento abortivo, por 

exemplo, torna a narrativa uma estratégia primordial para o acionamento de um tema de foro 

tão íntimo e moralmente delicado. Aqui, não nos cabe comprovar a suposta veracidade de fatos 

concretos ou elencar relatos descritivos sobre situações. O que interessa nesta pesquisa são 

narrativas de experiências pessoais e subjetivas sobre situações de abortamento, a partir da ótica 
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das próprias protagonistas. Dessa forma, as entrevistas se apresentam como o caminho mais 

próximo de “olhar, ouvir, escrever” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000) experiências de aborto.  

Parto de uma perspectiva ligada à Antropologia Pós-Colonial, que prioriza a narração 

das vozes subalternas a respeito de situações de opressão, exclusão em contextos de conflitos 

políticos e relações de poder nas quais estão inseridas (CARVALHO, 2001). A partir de um 

breve levantamento bibliográfico sobre a produção acadêmica no Brasil a respeito do aborto, 

percebi que boa parte das análises se centra em discursos oficiais ou institucionais, 

centralizando assim o olhar antropológico sobre as estruturas sociais e suas estratégias de 

coerção, abordando a mulher sob a posição de “vítima”. Na arena de embates discursivos que 

se entrecruzam acerca do aborto entre o discurso jurídico que constroi a “criminosa”, o discurso 

religioso sobre a “pecadora” e a construção discursiva biomédica sobre a “paciente”, as vozes 

das próprias mulheres que passam por situações de aborto são silenciadas, invisibilizadas. No 

âmbito da produção de conhecimento acadêmico, a maneira como essas mulheres resistem e se 

reconstroem em meio a essa ordem discursiva é muito pouco abordada. Por isso, além de propor 

a superação entre estrutura-agência (ORTNER, 2006a; 2006b), há muito superada nos estudos 

das Ciências Sociais, priorizo a descentralização do olhar antropológico para a perspectiva das 

vozes silenciadas, subalternas, e sua capacidade de se subjetivar autonomamente, como ponto 

de partida para a construção desta etnografia (SPIVAK, 1993).  

Dessa forma, a proposta metodológica de direcionar o olhar antropológico sobre as 

narrativas dos próprios sujeitos que protagonizam as práticas sobre as quais essa pesquisa se 

debruça consiste em destinar um capítulo para cada um dos relatos das interlocutoras, a fim de 

analisar antropologicamente cada trajetória em específico a partir do famoso questionamento 

lançado pela antropóloga indiana Gayatri Spivak: “Pode o subalterno falar?”, em seu duplo 

papel de subalterna – uma mulher que fala do seu lugar de nação colonizada e até então excluída 

dos grandes centros de produção de conhecimento antropológico. A Antropologia Feminista 

emerge aqui como vertente metodológica a partir da necessidade de “uma crítica de cunho 

epistemológico à Antropologia enquanto área de conhecimento” que questionava o “lugar 

destinado às mulheres nas produções etnográficas: de subrrepresentação, silenciamento e 

invisibilidade” (BONETTI, 2009, p. 107).  

É no diálogo entre as perspectivas pós-colonial e feminista que apresento as reflexões 

analíticas sobre o gênero e o poder como categorias centrais. Em se tratando do aborto como 

objeto de estudo, a problemática das relações de gênero vem à tona como constituinte das 
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relações que servem como fio condutor desta pesquisa. Adotei como ponto de partida a sugestão 

teórico-metodológica de Strathern (2006), de compreender o gênero como  

 

categorizações de pessoas, artefatos, eventos, sequências etc. que se 

fundamentam em imagens - nas maneiras pelas quais a nitidez das 

características masculinas e femininas torna concretas as ideias das pessoas 

sobre a natureza das relações sociais. (STRATHERN, 2006, p. 20) 

 

É nesse sentido que os relatos das interlocutoras revelam as 

 

complexidades das experiências culturais relativas à categoria gênero, as 

variações de sentidos que lhe são atribuídos, bem como os contrastes entre 

convenções constitutivas de repertórios de gênero e as variadas formas como 

eles são vivenciados e re-significados. (BONETTI, 2009 p. 108) 

 

Além disso, ao destacar, através dos relatos em questão, “um jogo cultural muito 

elaborado (...) de prestígio masculino (...) em uma arena particular das relações de poder – a de 

gênero”, abordo a centralidade do poder “tal como organizado e incorporado à ordem cultural 

ou institucional”, assim como constitutivo de uma “relação social real de atores na vida 

concreta” (ORTNER, 2006a, p. 24). Ou seja, aliado ao gênero, o poder surge aqui como 

categoria de análise, principalmente auxiliando na compreensão acerca da trama de relações 

que envolve o saber médico, o poder jurídico, o discurso religioso e a perspectiva feminista. A 

análise do poder nas relações sociais em torno do aborto surge a partir da perspectiva 

foucaultiana acerca das práticas discursivas (FOUCAULT, 2004) em torno de disputas sobre 

moralidades, do poder disciplinar e do poder biopolítico (Idem, 2008) como constituintes das 

relações sociais travadas entre os sujeitos da pesquisa e as estruturas e que influenciam 

ativamente no processo de subjetivação do sujeito (Idem, 2004). Sob a máxima de Foucault de 

que “onde há poder, há resistência”, de maneira alguma poderia deixar de analisar trajetórias 

marcadas por uma prática clandestina e, em alguns aspectos, moralmente reprovável, a partir 

da concepção de agência enquanto práticas humanas de reprodução e/ou de resistência e as 

estratégias utilizadas pelos atores sociais nos contextos dos “jogos sérios” propostos por Ortner 

(2006b). 

Ao enfocar a memória e a subjetividade através da dimensão biográfica e reivindicar 

a adoção de referenciais teóricos e metodológicos ligados às perspectivas feminista e pós-

colonial, busco a superação da suposta “neutralidade” cientifica. Não há como tentar 

compreender o entrecruzamento de práticas discursivas e de relações sociais e a maneira como 

se configuram em uma determinada cultura sem situar o conhecimento, ou seja, sem relativizar 
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o processo cognitivo do conhecimento a partir das circunstâncias em que ele ocorre. Dito de 

outro modo, “o conhecimento pode estar mais ou menos vinculado à experiência e às 

habilidades de indivíduos ou grupos, sendo assim mais ou menos compartilhável ou 

transferível” (CUPANI, 2004, p. 14), ou seja, propor a produção de conhecimento acerca dos 

aspectos entremeados na prática do aborto a partir da narrativa de mulheres que já passaram por 

essa experiência é reconhecer que o conhecimento adquirido pelos indivíduos acerca das 

relações que ele estabelece e da maneira como ele mesmo se configura enquanto sujeito social 

é objetivado (FOUCAULT, 2004) e pode ser representado simbolicamente. Em outras palavras, 

“é impossível que o conhecimento não contenha traços que pertencem ao sujeito cognitivo e à 

sua matriz biossocial” (CUPANI, 2004, p. 14). Dessa maneira, ao compreender o caráter situado 

do conhecimento, proponho o exercício de um ‘fazer científico’ que se afaste das concepções 

de uma ciência universal, objetiva e positivista, que servem à reprodução de valores e discursos 

dominantes (LÖWY, 2000). Trata-se do exercício de uma ciência emancipatória, que dialoga 

com toda a multiplicidade de discursos silenciados, a partir da crítica feminista aos valores 

dominantes da cultura científica tradicional. Dessa forma, com base na premissa de que a 

disciplina antropológica é uma arena onde se confrontam valores, compreendo que 

 

o conhecimento é assumidamente parcial, contextualizado e experiencial. A 

ideia da experiência feminina e da necessidade de dar voz às mulheres é, pois, 

uma das maneiras de combater essa opressão patriarcal instalada na ciência. 

O desenvolvimento de teorias e métodos radicalmente diferentes dos 

convencionais-positivistas, assentes nos posicionamentos e nos percursos das 

mulheres, enfatiza a utilização das biografias, como forma de traduzir a 

experiência feminina e o modo único como olham o mundo. (OLIVEIRA & 

AMÂNCIO, 2006, p. 599) 

 

Por fim, as narrativas dos sujeitos da presente pesquisa colocam como imprescindível 

a reflexão sobre a memória e o silêncio. Ao recolher histórias de vida, pode-se refletir até que 

ponto as memórias resgatadas no momento da entrevista são realmente individuais, em se 

tratando se sujeitos inseridos em relações de poder, controle e dominação em um contexto moral 

e sociocultural específico. O longo silêncio incorporado pelas interlocutoras que abortaram - 

revelado principalmente através da recusa em falar sobre o assunto e em assumir suas 

identidades ao relatar suas experiências – contrasta com a enxurrada de discursos e 

representações oficiais acerca do assunto. Mas o contraste não está no “não falar” ou “não 

revelar”. Ao contrário, é através do próprio silêncio que procuro analisar o seu poder de 

revelação e a maneira como ele “fala” dados imprescindíveis à compreensão dos sentidos 

entremeados nas narrativas colhidas.  
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No primeiro capítulo faço um breve resgate da produção antropológica de caráter 

transdisciplinar sobre o aborto, destacando os conceitos utilizados, as categorias e as propostas 

teórico-metodológicas adotadas em diferentes trabalhos de campo. Ao apresentar os diversos e 

complexos estudos sobre o tema, faço uma análise sobre os discursos que tomam forma a partir 

da centralidade do aborto como objeto de estudo, a partir de quatro vertentes discursivas: o 

poder jurídico, os aspectos que envolvem a legislação que regulamenta a prática do aborto e os 

impactos do contexto restritivo da lei no cumprimento dos direitos reprodutivos; as posições 

filosóficas e religiosas acerca do aborto, o estatuto moral do embrião e as disputas pela 

legitimidade que envolve a “defesa da vida”; o discurso biomédico, o poder constitutivo das 

relações entre as mulheres e os profissionais de saúde e os impactos da ilegalidade para a saúde 

das mulheres; a posição feminista sobre o aborto e as estratégias adotadas nos embates 

discursivos acerca do tema. A partir dos capítulos seguintes, trago à tona as narrativas coletadas 

junto às informantes da pesquisa sobre suas experiências de aborto, aliando os relatos à teoria 

antropológica a fim de compreender mais a fundo de que maneira se configuram os elementos 

constitutivos de situações de aborto e quais os sentidos que as mulheres direcionam às suas 

próprias experiências. 

No segundo capítulo – “Do silêncio à libertação”: aborto vivido, corpo punido, 

memória silenciada -, a voz de Laura traz à tona elementos fortemente presentes em um 

contexto de aborto: a violência institucional na estrutura médico-hospitalar, a centralização do 

corpo feminino como instrumento de punição e a dimensão moral e religiosa na relação entre 

médico e paciente. A partir desse percurso, analiso o papel da medicina clínica e, mais 

especificamente, do exame de ultrassonografia na construção de discursos morais sobre o 

exercício da maternidade e as repercussões emocionais enquanto impactos de uma situação 

traumática. 

No terceiro capítulo - Família, conjugalidade e acontecimento: as relações sociais 

enquanto constitutivas de experiências compartilhadas de aborto – o relato de Violeta sobre 

duas experiências de aborto provocado em dois países diferentes – França e Brasil – traz à tona 

uma série de elementos jurídicos, morais e religiosos que apontam caminhos para compreender 

o aborto enquanto uma experiência compartilhada, pela qual perpassam relações de gênero, 

familiares e de conjugalidade, entre outras estabelecidas ao longo da trajetória individual.  

No quarto capítulo – “Até hoje elaboro isso”: entre a militância materna e a experiência 

do aborto –, a experiência de uma profissional da área da saúde e militante pelo parto 

humanizado traz à tona uma série de elementos controversos acerca de concepções morais e 
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filosóficas acerca da vida e de noções de empoderamento e direitos reprodutivos. Após a 

experiência do aborto, Júlia demorou cerca de seis meses para conseguir verbalizar a sua 

narrativa, mas com a condição de que a entrevista fosse feita por e-mail. 

Já no quinto - O aborto como “necessidade”: agência, empoderamento e a construção 

social da maternidade – parto da narrativa de Ana Carolina, única interlocutora a recusar o 

anonimato -, para compreender os aspectos que envolvem a representação social da 

maternidade, as estratégias acionadas por sujeitos envolvidos em relações de poder e resistência 

e a influência do empoderamento para o exercício da capacidade de agência de sujeitos 

diretamente envolvidos em situações de desigualdade. 

O título desta dissertação, portanto, ilustra categorias presentes em todas as narrativas 

de aborto – gênero, poder e silêncio -, independente dos sentidos atribuídos a ela por parte das 

mulheres diretamente envolvidas. Mais especificamente, no entanto, a diversidade de narrativas 

a que pude ter acesso mostra uma série de aspectos entremeados no aborto, mas que são 

comumente invisibilizados: o peso das relações familiares e de conjugalidade no processo de 

decisão da mulher sobre o aborto, as concepções morais que influenciam em repercussões 

emocionais e as diferentes maneiras com que cada uma lida com uma arena de embates 

discursivos acerca de sua experiência, o contexto sociopolítico em que as experiências são 

realizadas, entre outros. A partir dessas análises, não pretendo de maneira alguma esgotar o 

assunto ou apontar soluções concretas de maneira determinista, mas trazer à tona reflexões que 

podem contribuir para as discussões acerca da efetivação dos direitos reprodutivos e diferentes 

maneiras com que a questão do aborto pode ser encarada no Brasil.  
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CAPÍTULO 1 

Aborto: produção antropológica 

 

Pesquisas acadêmicas sobre aborto no Brasil, em sua maior parte de caráter 

transdisciplinar, se intensificam principalmente a partir dos anos 1990, pela junção de alguns 

fatores, entre os quais: a inserção da bioética como campo de produção de conhecimento nos 

cursos de pós-graduação em saúde coletiva e a aproximação desse campo com os estudos de 

gênero, a partir do “reconhecimento de que gênero é uma variável de pesquisa para a 

compreensão e análise dos conflitos morais em saúde” (DINIZ, 2008b, p. 208); a emergência 

de “um novo campo de produção científica articulando as temáticas de gênero, sexualidade e 

saúde reprodutiva” (MENEZES & AQUINO, 2009, p. S193); e o desenvolvimento das Teorias 

Feministas  e dos Estudos de Gênero como ferramentas de produção de conhecimento aliadas 

à atuação aos movimentos sociais (Bonetti, 2007b; Grossi, 2004; 2013), entre outros. Mais 

especificamente na disciplina antropológica, o recorte da Antropologia Feminista 

(STRATHERN, 2009), uma vertente disciplinar “caracterizada pelo grande apego à etnografia 

e à reflexão acerca do poder” (BONETTI, 2009, p. 105), tem direcionado maior atenção e 

centralidade aos temas relativos às relações de gênero e poder, como fator primordial que tem 

auxiliado significativamente na ampliação dos estudos e análises acerca do aborto e de assuntos 

correlacionados. 

Não obstante o destaque cada vez maior de pesquisas quantitativas e qualitativas sobre 

o aborto, é tarefa das mais difíceis encontrar bibliografia sobre o tema em etnografias clássicas. 

Isso não significa, contudo, que seja possível afirmar a não-existência ou a possível negação do 

aborto nas sociedades ditas “primitivas” – objeto primordial de estudo da antropologia clássica. 

Para Boltanski (2012), em poucas análises sociais clássicas o aborto ocupa posição de 

centralidade no exaustivo processo de catalogação das condutas e práticas sociais até então 

desconhecidas. No entanto, “a possibilidade de tirar os fetos do ventre antes de seu nascimento 

com a intenção de destruí-los parece, portanto, fazer parte dos quadros fundamentais da 

existência humana em sociedade” (BOLTANSKI, 2012, p. 209). Ainda segundo Boltanski, o 

primeiro antropólogo a estudar o aborto de maneira mais aprofundada em diferentes sociedades 

teria sido George Devereux, que reuniu suas pesquisas na obra A study of abortion in primitive 

society (1955). É com base nesse estudo pioneiro que ele destaca quatro propriedades gerais da 

prática do aborto – aspectos em comum que ela assume nas mais diversas sociedades – que 

podem servir como pontos norteadores para um estudo antropológico do assunto: a) o caráter 
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universal de uma prática cuja possibilidade é conhecida em todo lugar; b) a reprovação geral 

do aborto, geralmente atribuído “ao outro”, nunca “a nós”; c)  uma relativa tolerância por parte 

dos mesmos que se indignam com a questão, através da relativização dos pontos de vista; e d) 

a subrepresentação do assunto, seja na filosofia, na literatura, no cinema ou em outros meios. 

Todas essas dimensões se entrelaçam de maneira a trazer elementos reveladores a respeito das 

contradições e ambiguidades de uma prática que é realizada “à sombra” (LUNA, 2007b). 

Aqui, o que interessa é fazer um breve levantamento das produções acadêmicas a 

respeito do aborto, seus conceitos, categorias e as propostas teórico-metodológicas da disciplina 

antropológica utilizadas em discussões e trabalhos de campo. Ao apresentar os diversos e 

complexos estudos sobre o tema, procuro analisar sobre os discursos que tomam forma a partir 

da centralidade do aborto como objeto de estudo, e não quantificar ou descrever os trabalhos já 

realizados e publicados. O levantamento e a análise antropológica sobre a produção acadêmica 

a respeito do aborto trouxe como proposta metodológica a análise de discurso (STRÔNGOLI, 

1993).  

A partir da proposta dessa pesquisa, que não é a de confrontar divergentes discursos e 

práticas de maneira dicotômica, mas compreender as disputas simbólicas e morais em torno de 

múltiplas “verdades” disseminadas acerca de um mesmo assunto, e o contexto a partir do qual 

um enunciado se cristaliza como afirmação absoluta, sigo a metodologia proposta por Foucault 

(2004) de “análise dos enunciados”, segundo a qual é preciso compreender o discurso não como 

aquilo que é dito sobre algo ou como palavras aleatórias sem aparente significado, mas como 

atribuições a objetos e/ou seres objetificados, como por exemplo “o delinquente”, “a mulher 

que aborta”, “o criminoso” etc. Foucault utiliza o conceito de “acontecimento” para se referir a 

práticas e discursos que determinam um “atributo” a um objeto ou a um ser – o atributo seria 

uma propriedade que se atribui a algo, aquilo que se afirma sobre o ser, mas não como uma 

característica do ser em si. Ou seja,  

 

em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 

que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade.” 

(FOUCAULT, 2004, p. 8-9) 

 

É através das “práticas discursivas” que um acontecimento ou atributo é apreendido 

como “verdade”, em detrimento de uma multiplicidade de discursos que disputam a 

legitimidade sobre o que se afirma. A partir de então, o atributo passa a ter “realidade material”. 
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Para que determinado enunciado possa ser formulado e, consequentemente, disseminado, é 

preciso que outros enunciados sejam esquecidos, calados, invisibilizados. Por isso, essa análise 

dos discursos não se debruça somente no que “é dito” acerca do aborto, mas também sobre 

discursos silenciados, pois “mais importante do que a questão de opor uma determinação à outra 

(razão/desrazão) é preservar a multiplicidade dos discursos, das narrativas, dos enunciados” 

(TEMPLE, 2013, p. 141-2).  

A análise do cenário de disputas discursivas acerca do aborto traz em si a necessidade 

da compreensão sobre os procedimentos pelos quais um discurso é recortado, situado, 

delimitado e disseminado, para então se tornar um instrumento através do qual se reivindica a 

“verdade” e a legitimidade social em torno dela. Ao considerar a história como um 

acontecimento apreendido a partir de múltiplas “verdades” discursivas, compreende-se que o 

deslocamento das narrativas de mulheres criminalizadas pela prática do aborto para o espaço 

de centralidade a partir do qual se conduz essa dissertação acaba por restituir à própria história 

vozes silenciadas diante dos diversos saberes instituídos. 

A arena de embates que tem como ponto central o aborto é abordada neste 1º capítulo 

a partir de um recorte metodológico: na primeira parte, são destacados trabalhos acadêmicos 

que têm como foco o contexto proibitivo da legislação brasileira, os constantes embates em 

busca de mudanças na legislação, e os discursos que buscam legitimidade jurídica para atuarem 

“de acordo com a lei”; em seguida, estudos que se esmiúçam sobre uma questão mais delicada, 

mas não menos importante acerca do aborto, que são as divergentes concepções do estatuto do 

embrião e do início da vida e as maneiras como se forjam o discurso religioso e suas estratégias 

discursivas; em um terceiro momento, as análises acadêmicas sobre o discurso biomédico 

servem como instrumento para a compreensão das relações sociais travadas entre profissionais 

da saúde e as mulheres em contextos de abortamento. Por fim, as relações sociais e os jogos de 

poder entremeados na questão jurídica, nas representações sociais acerca do embrião e dos 

discursos de “defesa da vida” e nas estratégias de poder acionadas pela biomedicina servirão 

como fio condutor para a compreensão dos aspectos morais, políticos e simbólicos entremeados 

nas narrativas pessoais de trajetórias de aborto, através do olhar antropológico. 
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1.1. O discurso jurídico e as tensões políticas em torno da prática do aborto 

 

“Entre o ser humano e a lei existem muitas coisas” 

(Emilia Juliana Ferreira) 

 

A legislação que regulamenta a prática do aborto no Brasil se origina em 1940, 

contexto marcado pelo estabelecimento do Estado Novo (ROCHA, 2006; SARMENTO, 2006). 

Na época, apenas em duas situações a prática era permitida: quando a gestação apresentava 

riscos à vida da gestante e em casos de gravidez decorrente de estupro. A partir de 2012, mais 

um permissivo legal é acrescentado à legislação penal: a interrupção de gestações no caso de 

anomalia fetal diagnosticada7. A pressão social em torno da inclusão desse ponto enquanto 

permissivo legal se intensificou em 2004, quando a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Saúde (CNTPS) apresentou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) nº 54 ao STF, solicitando concessão de liminar que autorizasse a interrupção da 

gestação em caso de anencefalia fetal, utilizando como argumento principal “a 

constitucionalidade da incidência do Código Penal, na hipótese de interrupção da gravidez de 

feto anencéfalo” (SARMENTO, 2006, p. 03).  

 

O argumento jurídico e ético proposto na ação era de que, por ser a anencefalia 

uma má-formação incompatível com a sobrevida do feto fora do útero, a 

interrupção da gestação neste caso não deveria ser tipificada como crime, mas 

como um procedimento médico amparado em princípios constitucionais como 

o direito à saúde, à dignidade, à liberdade e a estar livre de tortura. (DINIZ; 

VÉLEZ, 2008 p. 648) 

 

A partir de uma argumentação com base em explicações biológicas relacionadas ao 

desenvolvimento embrionário e à condição de vida do feto, os legisladores compreendem, 

portanto, que forçar a mulher a gestar um feto incompatível com a vida extrauterina recai em 

sofrimento físico e psíquico. (CARVALHO; GONÇALVES; CARVALHO, 2013; DINIZ; 

VÉLEZ, 2008; LIMA, 2009).  

Mas, embora se acredite “que a criação de leis ou o endurecimento das existentes é o 

necessário para a resolução dos problemas sociais” (SOUZA, 2013, p. 14), “os efeitos 

dissuasórios da legislação repressiva são mínimos: quase nenhuma mulher deixa de praticar o 

aborto voluntário em razão da proibição legal.” (SARMENTO, 2006, p. 02).  Dessa forma, não 

                                                           
7 Sobre a má-formação fetal como permissivo para o abortamento legal, Cf. Barroso (2005), Diniz & 

Vélez (2008), Diniz et all. (2009), Silva (2010). 
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obstante o aborto seja prescrito como crime no Código Penal brasileiro, o que prevê 

penalizações individuais para uma prática que é considerada social (CRESCÊNCIO, 2012), o 

fosso entre a prescrição legal e a aplicabilidade da legislação vigente é foco de pesquisas no 

campo da Antropologia (SARMENTO, 2006; FERREIRA, 2012; PORTO, 2009), pois, ao 

contrário do que pretendem os legisladores na ocasião de criação de uma lei específica no 

âmbito penal, a criminalização da prática do aborto não significa necessariamente uma eficaz 

judicialização dos casos de forma geral (FERREIRA, 2012), pois 

 

a taxa de condenações criminais é absolutamente desprezível – aliás, se não 

fosse, seria necessário transformar todo o país numa imensa prisão, para 

comportar as milhões de brasileiras que já praticaram abortos fora das 

hipóteses legalmente permitidas. (SARMENTO, 2006, p. 2) 

 

Dessa forma, as análises sobre processos criminais referentes à prática do aborto 

destacam a seletividade na aplicação da lei, ao revelar que   

 

“o Estado tem um poder inábil ou seletivo para a punição de tal prática (pois 

não há aparato legal suficiente para tal fim). Porém, isso não quer dizer que 

não há interesse na sua criminalização. O que existe é um interesse na 

criminalização de alguns casos específicos, que acabam servindo como forma 

de demonstração da efetividade da lei e como forma de reforço ao caráter 

criminoso da ação. (FERREIRA, 2012, p. 69) 

 

Entre os casos de maior repercussão nacional e internacional acerca do aborto no 

Brasil, está a denúncia e consequente investigação de uma clínica clandestina de aborto no Mato 

Grosso do Sul, em 2007. O indiciamento de quase 10 mil mulheres serviu como base para os 

estudos de antropólogas como Emília Juliana Ferreira (2012) e Roseli Maria Porto (2009) que 

destacam, em suas análises, elementos como o processo de seletividade de quem é considerada 

acusada (entre as 1.200 mulheres cadastradas na clínica, apenas 25 foram selecionadas para 

prestar depoimento), as falhas na investigação da prática (entre as acusadas, uma mulher teria 

comparecido em juízo grávida, enquanto era acusada de ter abortado) e os constrangimentos 

ilegais e torturas psicológicas em busca de “confissões de arrependimentos”, levantados como 

elementos sintomáticos da seletividade penal do Estado, dos julgamentos informais dos 

operadores da justiça e do processo de negociação da culpa sobre agentes sociais que se 

pretende estigmatizar (ARDAILLON, 1997; GOFFMAN, 1982; CRESCÊNCIO, 2012). 

Portanto,  
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do ponto de vista prático, a criminalização do aborto tem produzido como 

principal consequência, ao longo dos anos, a exposição da saúde e da vida das 

mulheres brasileiras em idade fértil, sobretudo as mais pobres, a riscos 

gravíssimos, que poderiam ser perfeitamente evitados através da adoção de 

política pública mais racional. Portanto, a legislação em vigor não “salva” a 

vida potencial de fetos e embriões, mas antes retira a vida e compromete a 

saúde de muitas mulheres. (SARMENTO, 2006, p. 02). 

 

Mas, embora a legislação sobre o aborto permaneça a mesma há mais de 70 anos, são 

inúmeras as tentativas de modificação da lei desde então, principalmente por parte de dois 

atores/movimentos sociais: feministas e líderes religiosos, que atuam principalmente em 

espaços políticos de decisão e representatividade. Enquanto o primeiro busca a ampliação dos 

permissivos legais à prática do abortamento e, em alguns casos, a completa descriminalização 

da prática, o segundo, atuando geralmente de maneira reativa, se esforça para garantir a 

proibição do aborto em qualquer circunstância - mais recentemente, tem se empenhado em 

dificultar a implementação de normas referentes ao atendimento das mulheres vítimas de 

violência sexual e em situação de abortamento nas unidades públicas hospitalares (ROCHA, 

1996; 2006).  

É sintomático, portanto, que nos últimos anos tenham surgido “tentativas frustradas de 

emendas constitucionais para revogar os excludentes de penalidade do aborto ao sustentar o 

pressuposto moral do direito à vida do feto desde a fecundação” (DINIZ; VÉLEZ, 2008, p. 

649). É no sentido de compreender os embates políticos em torno da legislação referente ao 

aborto que análises acadêmicas se debruçam nas discussões e decisões referentes ao aborto em 

espaços políticos no Brasil, destacando as constantes e divergentes tentativas de reforma na Lei 

Penal. Através de um viés histórico, destacam-se as relações de gênero e poder (ORTNER, 

2006) entremeadas nos conflitos e divergências envolvendo os sujeitos históricos e políticos 

(MARCUSE, 1978) que reivindicam alterações na legislação brasileira acerca do aborto diante 

de um “cenário confuso de contraposição de diferentes comunidades morais” (DINIZ; VÉLEZ, 

2008, p. 650). 

Nesse aspecto, a visibilidade “das reivindicações feministas enquanto questões sociais 

e, deste modo, problematizadas politicamente” (PORTO, 2009, p. 63) é destacada por 

antropólogas como fator determinante para as crescentes discussões acerca da legislação 

referente ao aborto8. (Ibid.; ROSADO-NUNES, 2006).   

                                                           
8 Sobre os movimentos feministas e estudos de gênero no Brasil, Cf. Alves (1980), Alves & Pitanguy 

(1981), Bruschini & Sorj (1994), Colling (1997), Corrêa & Pechesky (1996), Costa (1985), Costa et all. (1980), 
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A adoção do conceito de direitos reprodutivos é um divisor de águas na luta pela 

descriminalização do aborto no Brasil, em meados da década de 1980, com a consolidação dos 

campos da saúde, gênero, sexualidade e reprodução (CORRÊA; ÁVILA, 2003). A partir de 

então, os projetos que reivindicam a descriminalização da prática junto ao Congresso Nacional 

na década de 1990 carregam forte influência dos movimentos feministas, enquanto crescem as 

reivindicações pelo reconhecimento jurídico da “defesa da vida desde a concepção” por parte 

das bancadas religiosas.  

Atualmente, dos 513 deputados federais que tomaram posse na Câmara Federal no 

último dia 1º de fevereiro, cerca de 52,8% - mais da metade – são contra a aprovação de 

qualquer PL que descriminalize o aborto ou amplie os permissivos legais (MAIS DA 

METADE..., 2015) , o que demonstra um cenário delicado à luta pela descriminalização do 

aborto, em contraste com o fortalecimento da sociedade civil na busca pelos direitos humanos 

e com o estabelecimento de normas técnicas e serviços voltados à garantia de acesso ao 

abortamento já previsto em lei9, por meio da reestruturação do SUS (ROCHA, 2006).  

Por sua vez, na contramão do atual cenário político brasileiro, tem-se percebido um 

significativo aumento do número de países que adotaram legislação de caráter liberalizante com 

relação ao aborto. Se, em 1980, a permissão ao aborto por desejo da mulher prevalecia em 10% 

dos países ligados à Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente o dado beira a marca 

dos 30%10. As divergentes legislações no tocante ao aborto em diferentes territórios é o ponto 

de partida para análises (LOREA, 2006; SARMENTO, 2006; SOUZA, 2013; PORTO 2009) 

comparativas sobre os respectivos contextos políticos e socioculturais das discussões e 

decisões, em comparação com a legislação brasileira, levando-se em consideração “a relevância 

da jurisprudência internacional para uma adequada análise do direito ao aborto no Brasil” 

(LOREA, 2006, p. 193) e a importância da discussão sobre “a viabilidade constitucional da 

legalização do aborto” (SARMENTO, 2006, p. 01). 

Desde as décadas de 60/70, o que se acompanha em diferentes países é o que podemos 

chamar de “fenômeno de liberalização da legislação sobre o aborto” (Ibid., p. 04), com 

                                                           
Goldberg (1982), Goldenberg (1997), Heilborn & Sorj (1999), Miguel (1988), Moraes (1985, 1996), Pedro (2005; 

2006a; 2006b; 2008), Pinto (1992; 2003), Ridenti (1990), Sarti (2001; 2004a), entre outros.  

 
9 Sobre a norma técnica que extinguiu a exigência de boletim de ocorrência policial para realização de 

abortamento legal em casos de gravidez resultante de violência sexual, Cf. Lorea (2006). 

 
10 Os dados citados foram obtidos através da pesquisa “World Population Policies 2009”, realizada pelo 

Instituto Guttmacher para a ONU e divulgada amplamente pela mídia internacional. (WORLD..., 2009).    
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significativas modificações em diversas ordens jurídicas, levando-se em consideração as 

diferenças de prazos, condições ou indicações de interrupção voluntária da gravidez. Na França, 

no Canadá e na Alemanha, é garantido o direito à interrupção legal da gravidez até a 12ª semana 

de gestação. Na França, a prática de aborto pode ser realizada em qualquer unidade hospitalar 

pública ou privada e é totalmente reembolsada pela Seguridade Social (MILHARES..., 2014), 

desde janeiro de 2013 (antes disso, a Seguridade arcava com pelo menos 70% dos custos 

médicos e hospitalares decorrentes do aborto) e, segundo estatísticas oficiais do governo, 

atualmente são realizadas cerca de 220 mil IVG e há menos de 1 morte/ano (0,3 morte por 

100.000 IVG) (17 DE JANEIRO..., 2015). A consulta prévia em estabelecimentos e instituições 

de aconselhamento e informação, um mecanismo mais sutil que visa evitar a interrupção 

voluntária da gravidez, “criando medidas de caráter educativo, de planejamento familiar, 

benefícios assistenciais, dentre outros, no afã de eliminar as causas materiais que levam as 

mulheres a procurarem a interrupção da gravidez” (SARMENTO, 2006, p. 13) que antes era 

obrigatória para a realização do aborto, tornou-se facultativa após a promulgação da Lei 2001-

588, em 2001. No Canadá, a obrigatoriedade da consulta prévia para a realização do aborto – 

que incluía uma comissão formada por três médicos que deveriam atestar a presença de riscos 

à vida e à saúde da mulher - foi revogada em 1988, a partir do reconhecimento de que é um 

direito fundamental das mulheres e que  

 

o procedimento previsto na legislação para permissão do aborto encerrava o 

risco de um grande atraso na realização do procedimento médico, o que trazia 

abalo emocional para as gestantes, além de aumentar o risco para a sua saúde. 

(Ibid., p. 137) 

 

Embora o prazo máximo para IVG seja o mesmo que na França e no Canadá, de 12 

semanas, na Alemanha o serviço de aconselhamento é obrigatório, embora a motivação do 

aborto seja fator irrelevante para a realização do procedimento. (Ibid). Em seus respectivos 

processos de discussão e decisão a respeito da legislação sobre o aborto, os Estados da Itália, 

Alemanha, Espanha, Inglaterra, Finlândia e Japão, apesar de diferenças quanto ao 

reconhecimento dos prazos legais e condições para a realização da interrupção voluntária da 

gravidez, optam pela ponderação entre o direito à vida do nascituro e os direitos fundamentais 

da mulher, não só à vida, como também à saúde, à sua integridade física, privacidade, entre 

outros (Ibid.). Ou seja, são preceitos legislativos que, embora busquem garantir o direito à vida 

do nascituro e a proteção da vida intrauterina, compreendem que não é suficiente para eliminar 

todos os direitos fundamentais da mulher, que goza de tutela constitucional por ser pessoa já 
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nascida. “Esta posição intermediária, que reconhece a tutela constitucional da vida intrauterina, 

mas atribui a ela uma proteção mais débil do que a concedida à vida extrauterina é a quem tem 

prevalecido amplamente no mundo.” (Ibid., p. 32) 

Na Itália, a interrupção da gravidez pode ser solicitada nos primeiros 90 dias de 

gestação, em casos de risco à saúde física ou psíquica da mulher, comprometimento de suas 

condições sociais, econômicas ou familiares e má-formação fetal, além de ponderações acerca 

das circunstâncias em que ocorreu a concepção. Ao priorizar a saúde física e psíquica da 

gestante, a Corte Constitucional italiana declarou “a inconstitucionalidade da norma 

incriminadora do aborto inserida no Código Penal” (Ibid., p. 39).  

Na Espanha, a interrupção da gravidez é permitida quando realizada por médico até a 

12ª semana, nos mesmos casos que prevê a legislação italiana, com a significativa diferença de 

que “na prática, tem prevalecido na Espanha um conceito muito amplo de risco à saúde psíquica 

da mulher, elastecendo com isto as possibilidades de aborto legal.” (SARMENTO, 2006, p. 19). 

Já na Inglaterra, Finlândia e Japão, o aborto é legal em casos de estupro, risco à vida da mãe, 

problemas de saúde física ou mental, fatores socioeconômicos ou “defeitos” no feto, assim 

como na Polônia, com exceção dos fatores socioeconômicos. Já na Irlanda o aborto só é 

amparado por lei em casos de risco à vida da mãe ou problemas de saúde física ou mental 

(SOUZA, 2013). 

Entre os países europeus, Portugal foi o último Estado a permitir a interrupção 

voluntária da gravidez, através da Lei nº 16/2007 - até a 10ª semana de gestação, a mulher pode 

recorrer ao centro de saúde ou hospital da sua área residencial para iniciar o processo em casos 

de má-formação fetal, estupro ou perigos à vida ou à saúde da mulher (PORTO, 2009), mesmas 

condições impostas pela Colômbia em 2006. No México, o aborto não é permitido em território 

nacional, mas a legislação estadual permite que as mulheres realizem o procedimento na Cidade 

do México, sem restrições de motivos até a 12ª semana, desde 2007. Há ainda países onde o 

aborto era ilegal em qualquer situação, mas passou a ser liberado nos últimos anos em casos de 

risco à vida da mulher, má-formação fetal (como o Irã) ou estupro (como Togo). No mesmo 

período, Argentina11, Equador, Nicarágua e Iraque enrijeceram ainda mais a legislação vigente, 

enquanto a República Dominicana, El Salvador e Vaticano seguem como os únicos Estados que 

                                                           
11 Em novembro de 2014, a comissão de Legislação Penal do Parlamento da Argentina começou a 

analisar um projeto de lei para descriminalizar o aborto, apresentado por ONGs com o apoio de 60 legisladores de 

diversos partidos. Atualmente, o aborto na Argentina pode ser realizado em caso de perigo para a vida da mãe ou 

de estupro, até a 22ª semana de gestação. Disponível em: < http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-

reprodutivos/comissao-legislativa-argentina-analisa-projeto-para-descriminalizar-o-aborto/>. Acessado em: 05 

dez. 2014. 

 



40 

 

não têm nenhuma exceção legal para a proibição do aborto. O Chile também proíbe a prática 

em qualquer hipótese, mas seu contexto político já sinaliza a aprovação da descriminalização 

da prática12.  

Entre os países que mais recentemente legalizaram o aborto independente da 

motivação da mulher está o Uruguai, que, desde a aprovação da Lei de Interrupção Voluntária 

da Gravidez em dezembro de 2012, não registrou nenhuma morte em decorrência de 

procedimento abortivo. Após a descriminalização, o Uruguai figura entre os países com menor 

frequência de realizações de aborto – cerca de nove interrupções para cada mil mulheres em 

idade reprodutiva -, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Uruguai (CAEN 

ABORTOS..., 2015).  

Apesar das diferenças culturais e políticas entre cada território, as tensões e os embates 

jurisdicionais acerca da questão no aborto podem ser contextualizados a partir do processo de 

laicização dos Estados, ampliação da participação e controle da sociedade civil nas instâncias 

de decisão sobre direitos humanos e as constantes conquistas de emancipação das mulheres no 

âmbito político, principalmente no tocante aos direitos reprodutivos. 

As análises comparadas também têm como base os compromissos internacionais 

assumidos por esses países no tocante ao tratamento legal conferido à interrupção voluntária da 

gravidez, como  

 

a Conferência Mundial Sobre População e Desenvolvimento, realizada no 

Cairo em 1994, na qual o Estado brasileiro se comprometeu a assegurar às 

mulheres o controle sobre a sua fecundidade, reconhecendo o aborto como 

uma grave questão de saúde pública (parágrafo 8.25), e a IV Conferência 

Mundial da Mulher, realizada em Pequim em 1995, na qual o Estado brasileiro 

se comprometeu a assegurar o direito ao sexo sem fim reprodutivo e rever a 

sua legislação punitiva às mulheres que se submetem ao aborto (parágrafo 

106).” (LOREA, 2006, p. 190, grifos meus) 

 

Em ambos os compromissos  

 

                                                           
12 Em maio de 2014, a presidente do Chile, Michelle Bachellet, anunciou que até o final do ano o aborto 

seria descriminalizado no país em caso de risco à vida da mãe, estupro ou diagnóstico de impossibilidade de vida 

extrauterina do feto. Porém, no dia 30 de dezembro do mesmo ano, a então ministra de Saúde chilena, a médica 

Helia Molina, renunciou à pasta após polêmica envolvendo o aborto. Em entrevista ao jornal La Segunda, a 

ministra teria dito que “em todas as clínicas de classe alta, há muitas famílias conservadoras que fizeram suas 

filhas realizarem aborto. As pessoas com mais dinheiro não precisam de leis porque têm os recursos”. Na mesma 

entrevista, a ministra teria anunciado que o projeto de lei do aborto seria enviado ao Parlamento no mês de janeiro 

de 2015. Com essa situação, o contexto político chileno torna-se ainda mais delicado para a aprovação da 

descriminalização do aborto. (MINISTRA DE SAÚDE..., 2014).  
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ficou assentado que a questão do aborto deveria ser tratada pelos países como 

problema de saúde pública e não pela ótica criminal. (...) Neste contexto, a 

revisão da legislação sobre aborto, elaborada sem qualquer atenção em relação 

aos direitos humanos básicos da mulher, muito mais do que uma mera opção 

política do legislador, torna-se um verdadeiro imperativo constitucional. 

(SARMENTO, 2006, p. 04).  

 

Constata-se, portanto, que o foco na questão jurídica do aborto passa pelo resgate 

histórico das alterações já consagradas na legislação penal e a partir daí revela a arena política 

de embate em que se configuram as relações entre os principais atores sociais que reivindicam 

mudanças na legislação e problematizam as contradições entre a rigidez penal com que 

comumente são tratados os discursos oficiais em relação às práticas clandestinas e a efetiva 

punição penal direcionada às mulheres que abortam, resultando assim em casos isolados e 

perpetuação de desigualdades políticas. No entanto, se a classificação de prática ilegal 

direcionada ao aborto e o risco de prisão direcionado às mulheres que recorrem ao aborto ilegal 

não são suficientes para coibir a prática realizada de maneira clandestina, e levando-se em 

consideração os aspectos morais e éticos relacionados ao aborto, é necessário destacar que a 

complexidade da questão exige que o assunto ultrapasse as fronteiras da discussão jurídica.  

 

1.2. O discurso religioso e o estatuto moral do embrião 

 

O fio condutor das delicadas discussões sobre o aborto está na concepção acerca da 

vida e de quando ela se inicia. Os parâmetros ou critérios que podem ou não definir essa questão 

nem sempre são claros e em alguns casos são construídos com base em crenças filosóficas e/ou 

religiosas. No Brasil, líderes da Igreja Católica e representantes da bancada parlamentar 

evangélica são os principais porta-vozes da concepção biologicista de vida (que se inicia a partir 

da concepção) e da absolutização dos direitos do feto sobre os da mulher, independente da 

situação em que foi gerada a gravidez. O discurso de “defesa da vida” sob qualquer hipótese é 

a principal bandeira levantada contra a prática do aborto. No entanto, as ambiguidades e 

contradições contidas nesse discurso têm sido objeto de estudo principalmente no campo da 

Bioética. Para Segre (2006), a própria religião, assim como o poder biomédico, por vezes 

relativiza suas posições acerca do início e do fim da vida, ao aceitar  

 

latu sensu a ‘execução’ (morte induzida por terceiros), quando nela reconheça 

uma legítima defesa ou a retribuição, ao infrator, por um crime ‘hediondo’. 

Assim sendo, mesmo entre as correntes mais conservadoras, prevalece a ideia 



42 

 

de que devam ser preservadas vidas inocentes, e não vida pela vida, sempre.” 

(SEGRE, 2006, p. 44) 

 

Ao destacar a vida como um valor que deve ser defendido acima de tudo, independente 

do contexto a ser problematizado, essas representações religiosas acionam dogmas e 

paradigmas, sem levar em consideração o contexto dos acontecimentos. No entanto, a defesa 

incondicional da vida não é um princípio imutável dentro das religiões (LUNA, 2010). Até o 

século XIX, a punição no caso de aborto não era aplicada por conta de uma suposta “defesa da 

vida”, mas pelo adultério que um aborto revelaria. A preocupação central diante das leis 

religiosas era a proteção do casamento monogâmico como um importante fundamento social. 

Durante toda a Idade Média, 

 

prevalecia a teoria de Tomás de Aquino – considerado o maior teólogo do 

cristianismo, referência permanente da teologia cristã até hoje – segundo a 

qual o aborto seria criminoso apenas quando o feto  estivesse completamente 

formado. Ele admitia o aborto até oitenta dias após a concepção, 

argumentando que até esse momento a alma não havia sido implantada no feto 

no útero da mulher. Não havendo alma, não havia vida humana. Portanto, 

podia-se abortar, sem que isso constituísse um homicídio. (ROSADO-

NUNES, 2006, p. 24).     

 

A teoria de Tomás de Aquino foi rechaçada em 1869, quando o papa Pio IX 

determinou que o aborto seria pecado em qualquer situação e em qualquer momento em que 

fosse realizado. Dessa forma, a história do pensamento católico nos mostra que, até então, o 

aborto nunca havia sido “objeto de declarações dogmáticas” (Ibid., p. 26). A relação entre 

aborto e ato pecaminoso sempre esteve presente, mas a “defesa da vida humana” desde a 

concepção passou a se inserir no discurso católico somente a partir da superação sobre a teoria 

de Tomás de Aquino acerca do início da vida humana. 

Com o recente crescimento da bancada parlamentar evangélica no Brasil e a ampliação 

da participação de representantes religiosos nos espaços públicos de discussão e decisão, a fusão 

do discurso jurídico com o discurso religioso em torno da “defesa da vida” desde a concepção 

se fortalece como uma estratégia política pelo endurecimento da legislação penal referente ao 

aborto no Brasil.  

Além das concepções morais/filosóficas em torno do início da vida, a atribuição de 

personalidade jurídica ao feto é outro de divergência em discussões e ações legislativas a 

respeito do aborto em boa parte dos países em que já houve alguma alteração na lei vigente 

(SARMENTO, 2006; PORTO, 2009; BOLTANSKI, 2012).  Nesse aspecto, a reivindicação da 
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“proteção à vida desde a concepção”, encabeçada por líderes e parlamentares religiosos, é 

destacada pelo juiz federal e antropólogo Lorea (2006) como um “mito” que deve ser 

desconstruído e que esbarra na defesa da laicidade do Estado Brasileiro. Ao analisar o Art. 5º 

da Constituição Federal, Lorea destaca que não há “qualquer referência expressa à proteção da 

vida desde a concepção”, o que evidencia “que o texto constitucional não recepcionou a 

doutrina da defesa da vida desde a concepção”, e que “o direito à vida não é absoluto, bastando 

que se diga que nosso ordenamento jurídico admite que se mate alguém até mesmo em legítima 

defesa da propriedade” (LOREA, 2006, p. 191). A desproporção legal entre a proteção à vida 

do nascituro e àquela destinada à vida após o nascimento pode ser constatada também  

 

quando se compara a pena atribuída à gestante pela prática do aborto – 1 a 3 

anos de detenção (art. 124 do Código Penal) -, com a sanção prevista para o 

crime de homicídio simples, que deve ser fixada entre 6 e 20 anos de reclusão 

(art. 121 do mesmo Código). (SARMENTO, 2006, p. 29). 

 

Mas, embora os grupos “pró-vida” defendam a inviolabilidade da vida intrauterina, ou 

seja, a sobreposição absoluta dos direitos do feto aos da mulher – ao mesmo tempo em que os 

defensores da legalização do aborto reivindicam a sobreposição dos direitos da mulher como 

uma pessoa já nascida -, o que se verifica no contexto político de discussão e embate na maior 

parte desses países “é um ponto de equilíbrio entre, de um lado, os direitos humanos das 

gestantes, e, do outro, a proteção à vida do embrião ou feto” e, em determinado aspecto, o 

reconhecimento da “estatura constitucional ao interesse na preservação da vida do nascituro, 

que aumenta na medida em que progride a gestação” (SARMENTO, 2006, p. 22).  

No entanto, apesar dessa relatividade jurídica, a tramitação do Projeto de Lei nº 478, 

popularmente conhecido como Estatuto do Nascituro, tem se transformado em um instrumento 

jurídico de tentativa de absolutização dos direitos do feto em detrimento dos direitos das 

mulheres. Aprovado pelas Comissões de Seguridade Social e Família e de Finanças e 

Tributação da Câmara dos Deputados – e aguardando designação de tramitação na Comissão 

de Constituição e Justiça – o Estatuto do Nascituro “dispõe sobre as normas de proteção ao 

nascituro, ou seja, aquele concebido mas não nascido” (SOUZA, 2013, p. 2). Entre os pontos 

mais polêmicos do projeto estão a revogação dos permissivos legais de aborto no Brasil, 

estabelecendo a condição de crime hediondo para todo e qualquer aborto; a proibição legal de 

congelamento, manipulação, utilização e descarte de embriões como material de pesquisa; a 

punição penal para o que se considera “apologia ao aborto”, para quem defender publicamente 

o aborto no caso de estupro; e o pagamento de pensão alimentícia às mulheres vítimas de 
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estupro para que levem adiante a gravidez, popularmente conhecida como “bolsa-estupro”. 

(Ibib.).  

Ou seja, se para alguns a legislação brasileira referente ao aborto pode ser considera 

obsoleta e incompatível com o atual contexto de avanços políticos no tocante aos direitos 

humanos, essas tentativas de alteração no Decreto-Lei nº 2.848/1940 visam violar direitos 

humanos fundamentais já conquistados pelas mulheres enquanto personalidades jurídicas. 

Além de apelar para o dogmatismo como lei inquestionável da “vontade de Deus” e para a 

legitimidade jurídica no embate político em torno do aborto, o discurso religioso tem se 

aprimorado também utilizando como recurso a linguagem biomédica em suas declarações 

doutrinárias. O pensamento católico e o saber científico emaranham-se, dessa forma, em uma 

“relação tensa (...): aquela necessita apropriar-se seletivamente do discurso biológico para fazer 

valer seus argumentos, mesmo que questione os avanços da ciência” (LUNA, 2002, p. 98).  

Como pano de fundo dessas tensões e embates jurídicos estão as divergentes visões de 

mundo e concepções morais sobre o estatuto de pessoa do feto. Cabe aqui enfatizar o estudo 

aprofundado de Boltanski (2012) a respeito das práticas de engendramento – “isto é, a criação 

de seres humanos novos que vêm tomar lugar em um mundo povoado por seres vivos e habitado 

pela lembrança dos mortos” (BOLTANSKI, 2012, p. 223).  Ao criticar a “ausência do feto no 

campo das relações sociais” e a negligência com que o assunto tem sido tratado pelas ciências 

sociais em detrimento da “socialização como objeto de predileção” acadêmica, Bolstanski 

supera as dicotomias com que têm sido colocados os aspectos considerados “biológicos” ou 

“naturais” do ser humano, e os aspectos “sociais”, levando-se em consideração o equívoco 

contido em tal binômio ao não considerar as tramas de significados contidas em processos ainda 

encarados como “naturais”, a exemplo da gestação (LUNA, 2007a). É nessa fase, muito antes 

da “socialização”, que se encontram presentes as tensões intrínsecas à questão do 

engendramento: “para sua inserção em sociedade os seres humanos são objeto de um processo 

de singularização” (LUNA, 2007b, p. 250), que teria sido igualmente negligenciado pelas 

ciências sociais devido à confusão comumente feita entre esta categoria e a questão da 

“individuação”. O processo de singularização, ou seja, a identificação dos seres humanos que 

vivem em sociedade como singulares constitui uma qualificação própria em relação a um 

conjunto do qual são membro único. “Cada um deles deve igualmente constituir um ser 

singular, quer dizer, um ser único de tal forma que nenhum outro possa substituí-lo e pretender 

ser exatamente o mesmo.” (Idem, p. 228). Ou seja, 
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Pode-se então afirmar, sem grande audácia, que não há sociedade em que os 

seres humanos não passem por um processo de singularização que lhes atribua 

um nome ou vários que os designem pessoalmente e um lugar único em um 

conjunto ordenado [...]. Ora, essa singularização dos seres humanos não é um 

processo que se daria fora do social ou contra ele (Ibid.) 

 

Ao contrário da individuação, um processo particular à formação cultural do Ocidente 

moderno e que pressupõe a observação dos sujeitos humanos enquanto seres autônomos de 

direitos subjetivos, o processo de singularização é acompanhado pela separação entre o 

engendramento e a sexualidade ou pela   

 

possibilidade de se desfazer de seres humanos resultantes da relação sexual é 

condição da criação de novos seres humanos inscritos na carne que são 

retomados simbolicamente e adotados para se tornar singulares; a destruição 

dos fetos engendrados é ato problemático, transgressivo e difícil de legitimar. 

(Ibid, p. 250). 

 

Sendo a singularização “um processo contínuo que vai da concepção à integração em 

um grupo social, passando pela gravidez e pelo nascimento”, o que diferencia os seres humanos 

desde o momento da concepção é a tensão entre o engendramento pela carne e o engendramento 

humano pela palavra. É o processo de engendramento pela palavra ou a confirmação de 

humanidade pela mãe do ser que, até então, está engendrado apenas pela carne, que caracteriza 

o constrangimento gerado pelo aborto. Este processo de singularidade adota o ponto de vista da 

mulher acerca do processo de decisão que envolve o aborto, enquanto o outro (o engendramento 

pela carne como suposta caracterização de humanidade do feto) caracteriza-se pela defesa da 

Teoria Concepcionista13 ou adoção do ponto de vista dos observadores externos acerca das 

teorias da justiça e, portanto, reivindica-se a personalidade jurídica do feto como inviolável.  

Para ser engendrado pela palavra ou confirmado em sua condição de humanidade antes 

do nascimento, o feto deve fazer parte do que Boltanski chama de “projeto parental” – o 

engajamento dos genitores como condição para singularizá-la e inscrevê-la plenamente no 

mundo. Compreender esses constrangimentos do processo de singularização a partir da ótica 

do engendramento e as circunstâncias em que se encontram as tensões acerca da confirmação 

de humanidade, portanto, é essencial na discussão sobre o aborto e as concepções acerca da 

vida. Dessa maneira, “definir se o feto é ou não pessoa constitui o eixo da discussão sobre a 

possibilidade de opor os direitos da mulher e do feto” (LUNA, 2007b, p. 252).  

                                                           
13 Enquanto a Teoria Natalista estabelece o início da personalidade civil a partir do nascimento, a Teoria 

Concepcionista defende que o nascituro e o embrião in vitro já possuem personalidade jurídica, desde o momento 

da concepção, e, portanto, são detentores dos direitos de personalidade. Cf. Souza (2013). 
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Além disso, inclui-se também nessas tensões e ambiguidades uma questão igualmente 

delicada, que envolve divergências entre concepções biológicas e visões humanísticas acerca 

da vida. Enquanto a visão biologicista determina o início da vida a partir da fecundação e, 

portanto inviolável a partir deste ponto, sob a concepção humanística, a “defesa da vida” 

também aparece como bandeira por parte de militantes feministas e movimentos que lutam pela 

legalização do aborto, ao destacarem que a maternidade deve ser encarada como um “processo 

humano” que resulta de um desejo, uma vontade de realmente se conectar com um filho que irá 

nascer, e não como um “processo biológico” que não deve ser interrompido unicamente porque 

foi iniciado (PORTO; GROSSI, 2008). Se, por um lado, concepções religiosas destacam o 

aborto como a negação da humanidade e do direito à vida, por outro, defensores do direito ao 

aborto enfatizam que o respeito à vida humana deve levar em consideração os direitos humanos 

das mulheres, tais como saúde e dignidade, inclusive o direito à escolha da maternidade como 

um processo humano.  

As concepções morais de pessoa (MAUSS, 2003) que cercam as teorias acerca do 

início da vida nos mostram que essa questão vai muito além do âmbito jurídico. Ao investigar 

o atendimento médico oferecido em casos de abortamento legal no Brasil e em Portugal, Porto 

(2009) verificou que “nesse debate sobre a ‘vida’ ou mesmo sobre a existência da 

personificação do embrião ou do feto intrauterino, não se eximem os países que possuem uma 

legislação mais ampla referente ao aborto.” (PORTO, 2009, p. 154). Muito além da dicotomia 

acerca da condição de vida ou da condição de potencialidade de vida que se atribui ao feto, 

existem questões mais complexas envolvendo essa atribuição. Em etnografia realizada em 

clínicas de tecnologias reprodutivas, Luna (2007a) verifica as diferentes maneiras com que se 

atribui a condição de pessoa ao embrião, incluindo a qualificação de “indivíduo” ao organismo 

biológico, o indivíduo empiricamente construído enquanto valor (DUMONT, 1993), a dupla 

composição de corpo e alma do embrião e, em uma posição mais controversa, a concepção 

gradualista de pessoa, ou seja, uma teoria da hominização que atribui a inserção da alma no 

corpo como uma materialização que ocorre no decorrer do desenvolvimento corporal (HURST, 

2000). 

Ao contrapor os discursos da biomedicina, da bioética, do direito e da doutrina 

católica, Luna (2007a) traz um elemento importante ao debate antropológico acerca da condição 

de pessoa do embrião. Longe de ser uma categorização ontológica e substancialista, como se 

parece supor em determinados discursos, a condição de pessoa atribuída ao embrião é relacional 

e pode ser atribuída em diferentes contextos, como pode ser verificado no discurso de um dos 
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profissionais de saúde que defendia o direito dos “pais” – os fornecedores de material genético 

para inseminação artificial – de decidirem sobre o destino dos “filhos” – embriões doados -, ao 

mesmo tempo em que negava a individualidade do embrião ao destacar que, como “pré-

embrião”, ele era apenas um “potencial indivíduo”. Segundo a antropóloga, 

 

há duas lógicas regendo a postura dos informantes quando atribuem condição 

humana ao embrião. A primeira é universalista, a segunda é relacional. Na 

lógica universalista, vê-se o embrião como indivíduo humano em sua essência, 

dotado dos mesmos direitos de qualquer ser humano nascido, por isso sua vida 

deve ser preservada independentemente das circunstâncias. O ser humano 

individual é o valor absoluto e é visto em isolamento do contexto, não sendo 

definido em relação a outro ser. [...] Na lógica relacional [...], a condição do 

embrião se define em relação à sua mãe, parente de sangue, a partir do 

momento em que se pensa em [...] viabilizar seu nascimento e sua inserção em 

uma rede de parentesco. (Ibid., p. 243)  

 

Portanto, apesar de todo o peso social causado pela condição de crime sobre uma 

prática específica e não obstante a importância de levar em consideração o contexto restritivo 

da lei (DINIZ; MEDEIROS, 2010), é preciso compreender a ambiguidade que cerca a prática 

do aborto em seu caráter de relativa fluidez na defasagem entre a legislação ou as normas 

expressas – socialmente reconhecidas e legitimadas – e “as condições pragmáticas de sua 

aplicação” (BOLTANSKI, 2012, p. 211). Além disso, é preciso compreender a centralidade do 

estatuto jurídico e moral do feto como cerne da questão e fio condutor dos discursos, sentidos 

e significados que o aborto adquire na sociedade contemporânea sem, no entanto, deixar de 

destacar os impactos desses discursos na saúde física e mental das mulheres que recorrem ao 

aborto clandestino.  

 

1.3. O discurso biomédico e os impactos da ilegalidade na relação médico/paciente 

 

Por se inserir no campo de saúde em meio a um contexto de conflitos morais, a questão 

do aborto é um dos pontos mais abordados no campo da bioética (DINIZ, 2008b), relacionando 

a prática de aborto a variáveis como idade, classe social, religião, conjugalidade, os impactos 

da ilegalidade do aborto na saúde reprodutiva, entre outros fatores. 

 

Os resultados confiáveis das principais pesquisas sobre aborto no Brasil 

comprovam a tese de que a ilegalidade traz consequências negativas para a 

saúde das mulheres, pouco coíbe a prática e perpetua a desigualdade social. O 

risco imposto pela ilegalidade do aborto é majoritariamente vivido pelas 

mulheres pobres e pelas que não têm acesso aos recursos médicos para o 

aborto seguro. (DINIZ, 2008a, p. 7) 
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Entre o final dos anos 1980 e início dos 1990, é implementado no Brasil o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e, com ele, novas normas e diretrizes para o atendimento às vítimas de 

violência sexual. Por mais que o aborto não seja citado como um dos pontos centrais no tocante 

à saúde da mulher, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (Paism), 

institucionalizado em 1983 e fortalecido a partir do SUS, menciona  

 

a falta de informações a respeito do tema [...] na forma de ‘evitar o aborto 

provocado mediante a prevenção da gravidez indesejada’. Embora na equipe 

formuladora desse documento houvesse a participação de feministas, que em 

outras circunstâncias políticas priorizariam o assunto, sua elaboração estava 

grandemente marcada pelo debate sobre planejamento familiar/controle da 

natalidade no país. (Rocha, 2006, p. 370) 

  

A implementação do SUS e a consequente reestruturação dos serviços da rede pública 

de saúde no Brasil são apontados por Rocha (2006) como fatores determinantes para a 

ampliação da participação da sociedade civil nos espaços de formulação de políticas públicas 

de saúde – como as Conferências Nacionais de Saúde (CNS) – e para a regulamentação de 

normas técnicas referentes ao atendimento voltado à mulher vítima de violência sexual, 

incluindo a ministração da pílula do dia seguinte e a realização de procedimentos abortivos 

previstos em lei. (Ibid.). Nesse contexto de mudança e aplicabilidade de novas leis, normas e 

diretrizes, se insere boa parte das pesquisas sobre aborto e saúde, identificadas e analisadas 

através do relatório Aborto e saúde pública: 20 anos de pesquisas no Brasil (DINIZ, 2008a).  

No entanto, não obstante a importância dos resultados levantados pela sistematização 

dos estudos, “grande parte das informações foram coletadas em serviços públicos de saúde, o 

que imprime características particulares aos resultados” (Ibid., p. 6), já que nem todas as 

mulheres que abortam buscam atendimento em alguma unidade de saúde – elemento levantado 

pelo relatório como um impacto direto da ilegalidade do aborto. No geral, grande parte dos 

trabalhos  

 

adotou pelo menos uma das seguintes técnicas de levantamento de dados: 

informações sobre hospitalizações em bases do Ministério da Saúde; busca 

ativa de mulheres internadas em processo de abortamento para procedimentos 

médicos; análise de prontuários e outros documentos hospitalares; e 

entrevistas à beira do leito ou em domicílio. (Ibid.:41) 

 

São mais recentes as pesquisas que buscam compreender a prática do aborto como 

uma trama significativamente repleta de contextos de gênero e poder, tendo como ponto de 
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partida para a análise as relações entre profissionais de saúde e usuários da rede pública de 

saúde (PORTO, 2009; SOARES, 2003; LUNA, 2007a; entre outros). Ao realizar uma 

etnografia em clínicas de atendimento autorizadas a realizar o aborto cirúrgico amparado 

legalmente no Brasil e em Portugal, Porto (2009) analisou práticas, representações e discursos 

dos profissionais de saúde em situações que envolviam o atendimento médico a mulheres cuja 

gestação resultava de estupro e/ou nos casos que envolviam fetos diagnosticados com 

anencefalia. Ao observar o cotidiano de um hospital na cidade de Florianópolis, SC, ela 

constatou “resistência por parte de alguns profissionais em efetivar o aborto previsto em lei, 

especificamente por estupro e por risco de morte da mulher”, maus tratos, negligência e 

preconceito por parte dos profissionais, o que mostra que, “na prática o aborto legal e seguro é 

de difícil acesso” (Ibid., p. 118). Acusações de “falso-estupro” por parte dos profissionais contra 

as pacientes, a exigência de documento judicial e/ou boletim de ocorrência no caso de estupro, 

cuja exigibilidade foi dispensada em 2005, através de Norma Técnica do Ministério da Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005), e a alegação de objeção de consciência são alguns dos 

códigos utilizados pelos profissionais da biomedicina em uma trama social repleta de 

“autoridade e poder do profissional contidos nestas relações de gênero entre médicos e 

pacientes” que “marcam indelevelmente a hegemonia inerente a estas instituições” (Ibib., p. 

144). Nos casos de abortamento legal, Soares (2003) também observa resistência dos 

profissionais de saúde em cumprir as normas e diretrizes do Programa de Assistência às 

Mulheres Vítimas de Violência Sexual em diferentes regiões, como a Paraíba e o Distrito 

Federal.  

Com o desenvolvimento da medicina no Brasil, a inovação tecnológica na prática 

médica e o aumento no consumo de equipamentos e recursos médicos, destaca-se um processo 

cada vez mais forte de medicalização social14 e, mais especificamente, de medicalização da 

reprodução, o que inclui a associação do conceito de saúde à normalização de condutas 

consideradas moralmente adequadas, instituindo modelos de maternidade e de vigilância 

quanto ao próprio corpo. Dessa forma, a análise sobre os discursos, práticas e representações 

dos profissionais de saúde em contextos de abortamento é fundamental para compreender os 

processos pelos quais o poder biomédico produz verdades e “subordina o direito, a educação, a 

política e a moral” (LUNA, 2007a, p. 87) à sua verdade, em detrimento de uma multiplicidade 

de corpos, acontecimentos e práticas, e as estratégias de poder através das quais essa verdade é 

                                                           
14 “A medicalização social diz respeito à redescrição, em termos médicos, de eventos fisiológicos e 

comportamentos sociais desviantes, o que se reflete no consumo médico e na produção de conhecimento pela 

medicina, submetendo o item medicalizado a uma prática especializada” (LUNA, 2007a, p. 83).  
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instituída. A normalização de condutas, as constantes tentativas de controle sobre o corpo dos 

usuários de um sistema de saúde e, principalmente, sobre a reprodução das mulheres, a 

definição de comportamentos e o uso do corpo da própria paciente como instrumento de 

punição em contextos de abortamento são estratégias de poder utilizadas pela autoridade médica 

nas narrativas reunidas nessa pesquisa.  

No entanto, ao compreender que não há exercício do poder sem processos de 

resistência (FOUCAULT, 1992b), embora lance reflexões sobre as estratégias discursivas dos 

poderes instituídos diante de indivíduos sociais, é através das narrativas colhidas que foco a 

maneira pela qual os sujeitos, constituídos como tal, forjam seus próprios processos de 

resistência diante de um poder biopolítico e disciplinar e de que modo essas resistências se 

efetivam sem serem assimiladas por um poder que é, sobretudo, produtivo (Ibid.). 

 

1.4. O discurso feminista e a inclusão do aborto no âmbito da saúde pública 

 

É no período de redemocratização do país, meados da década de 1980, que o 

movimento feminista consegue garantir visibilidade ao debate público sobre o aborto. Até então 

a militância feminista reivindicava políticas públicas no âmbito da sexualidade e da saúde da 

mulher, sem que a questão do aborto fosse diretamente mencionada (ROCHA, 2006). A 

formulação da noção de direitos reprodutivos, no 4º Encontro Internacional de Saúde da 

Mulher, em Amsterdã (CAMARGO, 2011), e a atuação pública da segunda onda do feminismo 

(ROCHA, 2006) são elementos que fortalecem no discurso feminista a defesa pela 

descriminalização do aborto. 

Desde então, a atuação política é a principal estratégia do movimento feminista na luta 

pela descriminalização do aborto – mais especificamente a reivindicação em torno da criação 

de políticas públicas específicas no âmbito da saúde da mulher e a apresentação de projetos de 

lei ao Congresso – que, como foi mencionado anteriormente, tornaram-se objeto de disputa em 

meio ao avanço de líderes parlamentares religiosos.  

É nesse contexto de luta pela redemocratização do país que surgem e se proliferam os 

veículos de imprensa alternativa, que se já se contrapunham ao regime militar (KUCINSKI, 

1991). Entre eles, os jornais alternativos feitos por mulheres e dirigidos às mulheres, que 

traziam entre os principais assuntos o mercado de trabalho, a militância feminista que se 

fortalece durante o regime militar e as reivindicações pela anistia, a libertação sexual e os 

direitos reprodutivos. Ao analisar a imprensa feminista pós-1975 no Estado de São Paulo, mais 



51 

 

especificamente os jornais Brasil Mulher e Nós, mulheres, Leite (2003) destaca que a principal 

estratégia discursiva para aglutinar leitoras e simpatizantes estava justamente na linguagem que 

transferia os assuntos de foro íntimo e privado para o âmbito público, tornar político o que antes 

era considerado um assunto restrito à família, ao âmbito das emoções e do cotidiano. A 

oportunidade de criar um canal direcionado às mulheres da época transformou-se num forte 

instrumento de visibilidade de vozes silenciadas pela ditadura militar e pelo sistema patriarcal 

que se fortalecia nessa época.  

Os veículos alternativos de cunho feminista são um dos canais pelos quais se dissemina 

a estratégia discursiva em torno da defesa pela descriminalização do aborto: a de que os direitos 

reprodutivos devem ser abordados sob o âmbito da saúde pública, e não da criminalidade, 

utilizando como principal argumento as mortes e complicações causadas pela realização de 

abortos clandestinos e inseguros. A construção discursiva do aborto como problema de saúde 

pública e a maneira como esse discurso se tornou o principal argumento utilizado em defesa da 

descriminalização do aborto são o foco de pesquisa de Camargo (2011).  

A participação do Brasil em eventos que estabeleceram definições internacionais de 

direitos e saúde reprodutiva, tais como a Conferência Mundial de População e Desenvolvimento 

em Cairo, no ano de 1994, e a IV Conferência Mundial da Mulher, em Beiing, em 1995, ambos 

organizadas pela ONU, e a aliança entre o movimento feminista e médicos ginecologistas e 

obstetras em torno da luta pela garantia do aborto legal em casos de má-formação fetal são 

fatores que garantem ao movimento feminista a apropriação de uma linguagem médica e 

científica para afinar o discurso pró-descriminalização do aborto (CAMARGO, 2011). A partir 

de então, a defesa do aborto como um problema de saúde pública é levantada como bandeira 

também por ONGs feministas, tais como a Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos, CFEMEA Cepia e as Católicas pelo Direito de Decidir (Ibid.). Além disso, as 

publicações específicas de ONGs feministas destacam a perpetuação das desigualdades sociais 

que o aborto inseguro e clandestino ajuda a intensificar, como defende o Dossiê aborto: mortes 

preveníveis e evitáveis, da Rede Feminista de Saúde (2005). 

Paralelamente à militância feminista e seus esforços em garantir o aborto como um 

assunto de saúde pública, a produção acadêmica sobre aborto cresce no Brasil, principalmente 

a partir do fortalecimento dos estudos feministas e da criação da Revista de Estudos Feministas 

na década de 1990 (GROSSI, 2004). No entanto, tanto Camargo (2011) quanto Diniz (2008a) 

constatam uma certa escassez de estudos sistemáticos com evidências em meio à produção 

acadêmica de cunho feminista sobre o aborto, pois embora o assunto tenha ganhado cada vez 
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mais visibilidade enquanto objeto de pesquisa acadêmica no Brasil, a maior parte dos estudos 

é realizada em unidades públicas de saúde. Levando-se em consideração que uma parcela 

significativa das mulheres que abortam ilegalmente não buscam atendimento hospitalar, “os 

dados não cobrem a realidade do aborto para todas as mulheres do país” (DINIZ, 2008a, p. 6).   

Essa é uma das razões pelas quais utilizo a perspectiva biográfica como método de 

pesquisa e ferramenta de produção de conhecimento antropológico sobre o aborto, pois apesar 

da importância dos estudos realizados em unidades de saúde, é somente através da análise sobre 

as narrativas pessoais de quem passou pela experiência que se torna possível compreender os 

aspectos subjetivos diretamente envolvidos em contextos de aborto. A dimensão do aborto sob 

o âmbito da saúde pública não deixa de ser abordada através das narrativas, mas o que adquire 

centralidade são aspectos que se tornam dificilmente perceptíveis sob a perspectiva da estrutura 

social.  

 

1.5. Para além da ilegalidade: aspectos morais, simbólicos e subjetivos do aborto 

 

Como é possível perceber, a maior parte da literatura antropológica ou mesmo 

transdisciplinar acerca do aborto concentra-se em ‘aspectos externos’ à mulher que aborta: os 

embates políticos no campo jurídico em busca de mudanças na legislação referente ao aborto, 

concepções filosóficas e religiosas em torno da condição de “pessoa” ou do estatuto moral do 

embrião/feto, os serviços em saúde pública e os impactos da ilegalidade do aborto na saúde 

reprodutiva das mulheres, entre outros. No entanto, não obstante a importância da análise sobre 

a visão médica, jurídica ou filosófica da polêmica e delicada questão do aborto, é preciso levar 

em consideração que, para além da sua condição de ilegalidade e dos serviços que demanda na 

rede pública de saúde, o aborto envolve aspectos éticos, morais e políticos que estão 

entremeados nas relações sociais constituídas em torno da prática, sejam elas de 

comercialização, familiares e conjugais, tendo como pano de fundo os saberes médico e 

religioso.  

Dessa maneira, a tipificação de crime imputada ao aborto não é suficiente para explicar 

a reprovação social em torno da prática nem tampouco serve como único ponto de partida para 

compreender as tensões e ambiguidades em torno das divergentes polêmicas. Em primeiro 

lugar, porque, como explica Valpassos (2013), existem inúmeras outras condutas qualificadas 

como crime na cultura ocidental, tais como o uso e o tráfico de drogas, o assassinato, o roubo, 

o estupro, entre outros, que ocupam mais amplamente os espaços de discussão e decisão, a 
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mídia brasileira e a opinião pública. Além disso, mesmo nos casos de abortamento amparado 

por lei, como gestações resultantes de estupro, má-formação fetal e risco de vida para a mulher, 

a legalidade e a institucionalização do procedimento, bem como a regulamentação do 

atendimento médico através de normas técnicas implementadas pelo SUS, não isentam as 

mulheres que recorrem à solicitação de aborto legal de julgamentos morais, bem como não 

impedem que elas sejam maltratadas, estigmatizadas ou que tenham atendimento médico 

negado em instituições hospitalares. 

Diante de uma gravidez indesejada, o que leva a mulher a decidir pela interrupção ou 

não da gestação? Que influências morais subjetivas são determinantes para decidir, ora levar a 

gravidez indesejada adiante, ora concretizar a sua efetiva interrupção? Realizado o aborto, como 

se sente a mulher física e emocionalmente diante da conduta “desviante” adotada? De que 

maneira ela incorpora as pressões sociais em torno da representação corrente do aborto na 

cultura ocidental contemporânea? 

Embora tenha caráter quantitativo e não se aprofunde sobre a análise pormenorizada 

dos dados recolhidos, um importante estudo realizado na área das ciências médicas e publicado 

em 1995 no Caderno de Saúde Pública do Rio de Janeiro traz à tona alguns fatores que 

influenciam uma mulher a decidir ou não pela realização do aborto diante da descoberta de uma 

gravidez indesejada. Ao aplicar um questionário autorrespondido e pré-testado em funcionárias 

e alunas de graduação de uma universidade paulista, Hardy et al. (1995) analisou, com base nas 

respostas obtidas, os principais fatores que influenciam uma mulher a interromper ou não uma 

gravidez indesejada. Com os questionários de volta em mãos, foram analisadas as respostas de 

mulheres que alguma vez pensaram em abortar, mas não concretizaram e levaram adiante suas 

gestações, e as que optaram pela realização do aborto. Entre as mulheres que optaram pela 

realização do aborto, destaco alguns dados fundamentais para levarmos adiante a discussão 

sobre os fatores relacionados ao processo de decisão do aborto: a) todas as mulheres cuja 

gravidez foi resultante de estupro (cinco) decidiram abortar; b) o número de mulheres que 

abortaram foi significativamente maior entre as que declararam não estar envolvidas em uma 

relação afetiva estável (80%), em detrimento da minoria que se declarou casada; c) quanto aos 

interlocutores na tomada de decisão sobre o aborto, a maior parte das mulheres que decidiram 

abortar haviam conversado antes com seu parceiro (namorado, marido e/ou companheiro), se 

comparadas com as que conversaram com parentes, amigos ou com ninguém - o número das 

que decidiram abortar após conversarem com amigos também foi maior, em detrimento das que 

não conversaram com ninguém; d) entre as razões destacadas pelas mulheres que abortaram, a 
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maioria alegou não estar preparada para criar/educar uma criança (81%), em detrimento de 

justificativas como a falta de condições financeiras, a falta de um parceiro afetivo e a não 

aceitação da gravidez por parte da família; e) quase metade das mulheres que abortaram disse 

que depois se sentiu mal emocional e/ou fisicamente (48,8%). 

Por outro lado, entre as mulheres que pensaram em abortar, mas não o fizeram e 

levaram adiante a gravidez, outros dados são relevantes: a) 39,4% delas destacaram o “medo 

das consequências” e a “falta de coragem” como razões pelas quais desistiram do aborto ; b) 

mais de um décimo declarou não ter conseguido realizar o aborto, apesar das tentativas; c) um 

décimo apontou motivos religiosos para a desistência do procedimento; d) 82,9% declarou se 

sentir feliz e aliviada em não ter abortado e 4,3% declarou se sentir “chateada”, “frustrada” e  

“arrependida” por não ter concretizado o aborto.  

As respostas de questionários como esse são válidas para que se possa ter uma 

dimensão acerca do assunto, mas não aprofundam as sensações, emoções das mulheres 

inseridas em um contexto de abortamento e que “tiveram suas subjetividades e corpos marcados 

por um acontecimento social”, através do qual histórias pessoais, sentimentos, subjetividades e 

a própria carne tornam-se políticos” (CRESCÊNCIO, 2012, p. 957). 

É através das narrativas colhidas junto às próprias protagonistas de um contexto de 

aborto e cujas vozes são invisibilizadas não só pelos discursos oficiais como também pela 

produção acadêmica sobre o assunto, que se torna possível trazer à tona elementos subjetivos 

constituintes da prática do aborto, tais como a influência das relações sociais, familiares e 

conjugais no processo de decisão que culmina em um aborto; os discursos morais em torno da 

sexualidade e dos direitos reprodutivos que se configuram em torno dos sujeitos; estratégias 

acionadas a partir do estabelecimento de relações de poder, identificadas principalmente em 

percursos de atendimento médico-hospitalar; as representações sociais que são construídas em 

torno de parentalidades; e, principalmente, os sentidos atribuídos ao aborto por parte das 

próprias mulheres cujas trajetórias seguem marcadas pela invisibilidade, pelo silêncio e por 

representações de estigma. Os aspectos jurídicos, biomédicos e religiosos levantados neste 

primeiro capítulo compõem todas as narrativas colhidas, mas é a partir de suas respectivas vozes 

que essa análise se debruça, colocando os próprios sujeitos sociais na centralidade da produção 

de conhecimento antropológico.   
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CAPÍTULO 2 

“Do silêncio à libertação”: 

aborto vivido, corpo punido, memória silenciada 

 

 

“Um aborto e emudeci. Não perdi a voz, nem o direito de falar, mas 

me tranquei por medo e por julgamento. Não era o que deveria ser, mas foi, 

pois quando tudo aconteceu (porque eu quis) estava tão trancada em falar do 

meu “erro”, do meu “pecado”, da minha “falta de amor” que preferi emudecer 

ao ser julgada. 

Sufoquei a minha dor e dor internalizada é uma ferida que não pode 

ser curada, que inflama e mata.  

Dois abortos e uma parte de mim morreu ali, naquela sala em que 

acordei sem a pulseirinha de identificação (que coloca no braço da mãe para 

relacionar a criança). Morri e ainda tinha tantas perguntas a serem 

respondidas: “foi susto?”, “você queria mesmo?”, “você usou algo?” e eu 

pensando o que tinha feito para me culpar de alguma coisa e acabar logo com 

a inquisição. 

Nunca deixei de ser falante, conversar sou muito boa, mas se alguém 

toca no assunto logo eu pensava “acho que vou ali”, “banheiro” e fugia disso 

para não começar novamente o turbilhão de perguntas, àquelas perguntas que 

não importa a resposta porque cada um vai criar uma versão diferente do que 

eu fiz de errado, mesmo que existam coisas que não precisem ser respondidas. 

Um dia vejo uma pesquisadora querendo entrevistar mulheres que 

já tivessem feito aborto e penso: “acho que vai ser difícil pra ela então vou 

ajudar”, mal sabia eu que seria o contrário, que estaria ajudando a mim mesma 

a me libertar desse silêncio forçado, das palavras contidas, das sensações 

escondidas e dos maus tratos na maternidade sufocados com gosto e cheiro de 

hospital. 

Falar disso não é fácil, não foi simples, mas foi libertador. Alguém 

que não podia me julgar, que eu podia falar a verdade sem ter que montar uma 

história que agradasse porque não teve nada de agradável em nenhuma 

situação que passei. Surpreendentemente contei e pronto, ponto. Então é 

assim, eu sou normal mesmo tendo acontecido isso comigo? 

Sentia-me frustrada porque “um raio não cai no mesmo lugar duas 

vezes” e caiu, mas depois de poder falar sobre isso procurei ajuda psicológica 

pensando que podia sim superar o trauma (e que trauma!), então na primeira 

sessão com a psicóloga para falar sobre isso eu adoeci, mas falei tudo, 

sensação por sensação do dia com as palavras que eu queria sem precisar 

medi-las.  

Tive febre alta o resto do dia 39° - 40°, meu corpo tremia de frio e 

esquentava as roupas, diarreia, náuseas, dor de cabeça, dor no estômago. Meu 

corpo entrou num colapso da libertação de tirar uma capa de “mulher de ferro” 

que pesava muito mais do que eu podia suportar, do que eu segurava sozinha 

e eu senti que a ferida estava exposta e que o vento e a água que passavam no 

meu corpo tinham a possibilidade de poder cicatriza-la. 

Na libertação da voz, da mente, do corpo que senti que eu não sou 

incompleta, eu não sou incapaz, eu não deixei de ser mulher e nem virei um 

monstro, eu apenas passei por processos difíceis e precisava de ajuda ao invés 

de julgamento. Por isso agradeço muito a pesquisadora pela iniciativa, por ter 

deixado esse sangue estancado correr do meu coração, por ter libertado minha 

voz a dizer que eu sou sim responsável por minhas decisões, mas que elas 

pertencem a mim. 
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Não é o aborto somente que nos machuca (porque essa decisão é 

muito difícil, quando não é decidido também é muito difícil), é o silêncio 

forçado por uma sociedade que fala mais do que deveria, que coloca a mulher 

no sagrado e no profano a seu bel prazer. É quando esse silêncio é rompido 

que se rompem as amarras da injustiça, que abre a porta para a liberdade entrar 

e espaço para o amor (o verdadeiro) existir.” 

 

Aracaju, 04 de julho de 2014 

Laura 
 

O relato acima é da interlocutora Laura15, 26 anos, que passou por dois abortos: um 

provocado e um espontâneo, em um intervalo de três anos. Ela pediu para nos encontrarmos em 

seu local de trabalho para a realização desta entrevista e logo deixou claro que eu era a primeira 

pessoa com quem ela conversava sobre o assunto, mesmo depois de alguns anos. Quatro meses 

depois da entrevista, ela me enviou esse depoimento, destacando que “só então” percebeu “o 

quanto guardar isso estava fazendo mal”. Em seu relato, além do que já havia sido dito na 

ocasião da entrevista, é nítida a dificuldade da interlocutora em falar sobre o assunto, sobre a 

sua própria experiência e sinais de dor, trauma, medo e silêncio. Aos 21 anos, ela se deparou 

com a descoberta da primeira gravidez, destacando que sempre teve “vontade de ser mãe”, mas 

uma série de fatores a “impediam” de concretizar esse desejo: 

 

“Quando descobri que tava grávida, fiquei muito confusa. Eu sempre quis ser 

mãe, alimentei muito isso, mas naquele momento era muito complicado. Eu 

não me sentia segura com meu companheiro na época, achava que ele não tava 

preparado pra ser pai e as responsabilidades que viriam junto com um filho. E 

ainda tinha a questão financeira, a gente ainda estudava, como é que eu ia 

chegar em casa dizendo que tava grávida? Ia ser muito difícil minha família 

aceitar. Se não fosse tudo isso, um companheiro que desse pra formar família, 

um emprego fixo, eu acho que teria sim”. (Laura) 

 

Laura decidiu abortar, mas não sabia como fazer. Através “da amiga de uma amiga”, 

descobriu que poderia comprar misoprostol16 em uma farmácia da cidade, onde seria instruída 

“por um farmacêutico” sobre como tomar a medicação. Laura foi à farmácia indicada com o 

então namorado, que comprou o remédio enquanto ela o esperava no carro.  

                                                           
15 Laura é um nome fictício escolhido pela própria entrevistada. Nos conhecemos há muitos anos através 

de amigos em comum e fui informada por outra entrevistada que ela havia passado por uma “experiência dolorosa” 

ao interromper a gravidez e decidi abordá-la pedindo que aceitasse colaborar com a pesquisa. Mandei um recado 

através de uma rede social em particular e ela respondeu positivamente, com a condição de que eu “não contasse 

para ninguém” sobre a experiência dela e prometesse não revelar sua identidade.  

 
16 “O misoprostol, substância análoga à prostaglandina, amplamente conhecido por seu nome comercial, 

Cytotec, é utilizado para prevenção de úlceras gástricas associadas à administração de anti-inflamatórios não 

esteróideos (ANES). Além disso, o misoprostol estimula as contrações uterinas, de modo que é usado, com 

frequência, por mulheres com a finalidade de interrupção da gravidez.” (PORTO, 2009. p. 116). 
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“Ele chegou lá e disse que queria um remédio pra resolver um problema. O 

farmacêutico já entendeu logo e voltou com o remédio embalado. Cada 

comprimido foi R$ 80, então ao todo ficou R$ 300. Ele disse pra tomar dois e 

colocar dois por baixo e que se não tivesse efeito, tinha que tomar mais dois e 

enfiar mais dois.” (Laura) 

 

Na mesma farmácia onde comprou o medicamento, Laura foi informada a respeito de 

um médico especialista em obstetrícia que “realizaria o aborto de maneira segura, com um 

anestesista”. 

 

“Eu liguei pra ele e disse que estava com um probleminha pra resolver e que 

peguei o número dele na farmácia. Ele disse pra eu ir no consultório dele pra 

gente conversar, e disse que era R$ 3 mil. Onde eu ia arrumar esse dinheiro 

todo? Tomei o remédio em casa mesmo. É bem horrível, depois que toma 

sente muita dor, pode ou não fazer o efeito. Estava psicologicamente decidida 

a tomar, mas achava que a culpa era minha, eu não tinha me cuidado” (Laura)  

 

Anteriormente utilizado para tratamento de úlcera gástrica, o misoprostol entra em 

cena nos contextos de abortamento no início dos anos 1990 – não se sabe ainda se difundido 

clandestinamente por farmácias e profissionais da saúde ou se a disseminação de seu uso deve-

se ao uso obstétrico para indução do parto. O fato é que, estudos da área de Saúde Coletiva, 

realizados entre os anos de 1990 e 2000, identificaram três razões pelas quais as mulheres 

passaram a substituir os chás, ervas e objetos perfurantes pelo misoprostol: “privacidade, 

segurança e recusa ao aborto em clínicas privadas” (DINIZ, 2008a, p. 29). Nesse sentido,  

 
estudos que enfocam as complicações pós-aborto destacam a menor 

ocorrência de eventos infecciosos e hemorrágicos com o uso do Misoprostol, 

situação distinta daquela identificada em pesquisas realizadas no início dos 

anos 80, em que métodos mais agressivos para interrupção da gravidez eram 

citados. (MENEZES; AQUINO, 2009, p. S196).   

  

Independente do método utilizado e das condições em que o procedimento é realizado, 

as complicações por aborto incompleto representam uma das quatro principais causas de 

internação hospitalar no Brasil (FONSECA, 1997), fator citado por Laura como determinante 

para a escolha pelo uso do misoprostol. Durante a entrevista, ela declarou ter tido “muito medo” 

de uma possível complicação causada pela ingestão do medicamento, mas era “o único jeito de 

minha família não saber”.  
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2.1. “Uma recompensa no final”: religião e violência institucional na relação médico x 

paciente 

 

Após ingerir o medicamento, Laura apresentou hemorragia e, sentindo fortes dores, 

buscou atendimento médico em um grande hospital de urgência da cidade. Na sua narrativa, 

fortemente entremeada de silêncios, lágrimas e soluços, ela relata práticas médicas de 

atendimento desumano, culpabilização e represália moral:  

 

Cheguei no balcão e disse que tava sentindo muita dor porque tinha provocado 

um aborto. Já percebi logo os olhares e eu fiquei um tempão esperando por 

atendimento. Quando o médico me chamou, levei uma hora de sermão, ele me 

chamou de irresponsável, falou que eu devia ter pensado nas consequências, 

que a gente tem que controlar antes do sexo, mas não pode controlar o que 

Deus quer. Eu chorava muito, mal conseguia ouvir o que ele tava falando, ele 

falava muito de Deus, que eu tava indo contra a lei de Deus, tentando 

contornar o que Deus queria. Foi horrível, eu só queria que aquilo ali acabasse 

logo, nem me preocupei em falar nada, porque a dor era muito forte. A minha 

amiga que tava comigo foi que discutiu com ele, pediu pra ele me encaminhar 

logo pra curetagem. Daí ele me encaminhou pra fazer uma ultrassonografia 

transvaginal, nunca fiz isso na vida. A médica que fez o exame viu o bebê lá 

morto e perguntou se eu tinha tomado alguma coisa. Eu não queria passar por 

tudo aquilo, disse só que já tinha falado com o médico e que não queria falar 

tudo de novo. Aí depois do exame, o médico disse pra eu ir pra casa e voltar 

no outro dia pra fazer a curetagem. Aí eu fui pra casa, com muita dor, e voltei 

no outro dia de manhã, com uma amiga. O médico que tinha me atendido antes 

me encaminhou pra outra médica e ela me deu um remédio pra minha 

dilatação chegar a sete. Daí ela me mandou pra uma sala onde também 

ficavam as mulheres que tavam esperando contração pra parir. Daí eu fiquei 

sozinha numa sala e chegaram quatro homens: um anestesista, dois 

enfermeiros e um médico, fiquei com muita vergonha, quatro homens que eu 

não conhecia. Eles nem falaram nada, só me sedaram e quando acordei, já tava 

em outra sala. (Laura) 

 

Embora a estrutura médico-hospitalar seja o modelo de assistência predominante no 

Brasil (FATIAS et. all., 2011), desde o primeiro momento em que chegou ao setor de urgência 

até a realização das intervenções, medicamentosas e cirúrgicas, Laura relata um trajeto de 

atendimento hospitalar repleto de maus tratos e descaso, que teve início já no primeiro momento 

do atendimento. De acordo com a própria interlocutora, “acho que o problema foi que eu 

cheguei falando logo que fiz um aborto, devia ter dito que perdi sem querer”. O processo de 

autoculpabilização de Laura é muito comum em casos de abortamento no Brasil, em que a piora 

no atendimento pelos “profissionais do aborto” torna-se um dos fatores responsáveis por 

complicações no atendimento pós-aborto (SCHOR, 1990), fator que contribui para que a mulher 

não busque auxílio médico. Entre as principais causas associadas a óbito relacionado ao aborto 
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“são a demora em buscar auxílio médico por medo de denúncia policial e o uso combinado do 

misoprostol com métodos de alto risco” (DINIZ; MADEIRO, 2012, p. 1795). O uso do 

misoprostol como método abortivo pode ser destacado como um divisor de águas na questão 

do aborto no Brasil.  

 

A inserção do misoprostol no cenário do aborto inseguro no Brasil mudou a 

magnitude da morbimortalidade entre as mulheres. O uso frequente desse 

medicamento levou a um maior número de abortos completos e a menores 

índices de infecção e hemorragias, embora ainda com grande incidência de 

internações hospitalares por aborto incompleto. (Ibid., p. 1796). 

 

Levando-se em consideração que, “nos anos 1990, o aborto induzido se manteve entre 

a terceira e quarta causa de mortalidade materna em várias capitais brasileiras” (DINIZ, 2008a, 

p. 24) e que a eficácia do misoprostol como método abortivo depende “da qualidade imediata 

da assistência hospitalar oferecida às mulheres” (Ibid., p. 25) após a ingestão do medicamento, 

o discurso de “defesa da vida”, fortemente entoado pelo poder médico para se contrapor ao 

aborto, contraditoriamente aparece aqui em um contexto de violência institucional, “que pode 

traduzir-se no retardo do atendimento, na falta de interesse das equipes em escutar e orientar as 

mulheres ou mesmo na discriminação explícita com palavras e atitudes condenatórias e 

preconceituosas.” (IPAS BRASIL, 2009).  

Através do depoimento de Laura, é possível perceber um percurso de atendimento 

médico-hospitalar marcado pela centralização do corpo feminino como instrumento de punição. 

Mas não é um corpo qualquer: trata-se de um corpo socialmente visto sob a função da 

reprodução, mas que no caso específico de Laura, está marcado por uma significação específica 

que o coloca à margem dos padrões femininos de reprodução, que age “contra a lei de Deus” 

ao negar “o dom da maternidade”. Um corpo que, ao se inserir no espaço de atuação biomédica 

marcado pela prática do aborto, torna-se um campo de batalha (LE BRETON, 2010) que aciona 

em torno de si uma disputa simbólica por dominação. Sobre o corpo de Laura são investidos 

constrangimentos e coerções que têm como objetivo exercer um controle disciplinar 

(FOUCAULT, 1987) e, “por ser estratégico no jogo demográfico, passa a ser um centro de 

saberes mais apurados, de poderes mais articulados e, consequentemente, lugar de um discurso 

superabundante, às vezes até verborrágico” (PERROT, 2003, p. 22).  

Ao se deparar com os profissionais de saúde que seriam, a partir de então, responsáveis 

pelos procedimentos pós-aborto, todos homens, Laura percebe o seu corpo “como lugar da 
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violência física e simbólica masculina” (SAYÃO, 2003, p. 123), tendo o discurso religioso 

como fonte legitimadora de uma verdade que reivindica a si mesmo como inquestionável.  

Ao analisar as relações constituídas entre profissionais da saúde que trabalham em 

hospitais e maternidades autorizados pelo MS a realizar procedimentos abortivos amparados 

pela legislação brasileira e as mulheres que optam pelo aborto, Porto (2009) constata a 

dimensão que o discurso religioso ocupa na biomedicina e que se manifesta tanto nos discursos 

quanto nas práticas e comportamentos dos profissionais de saúde. A interferência direta e 

indireta das questões morais e religiosas sobre o exercício profissional seria um fator 

responsável por causar sérios impactos no corpo e na saúde reprodutiva das mulheres. A 

autoridade e o poder conferidos aos profissionais para atuarem sobre o corpo de uma maneira 

geral, especificamente sobre o corpo feminino a partir de sua visão de mundo e sua religiosidade 

um ambiente biomédico, “incita determinados profissionais a adotarem uma postura negligente 

ou acusatória em diversas situações de abortamento” (PORTO, 2009, p. 6).  

Sob o pretexto da objeção de consciência17, “tais representações religiosas são 

heterogêneas e se disfarçam sob outros interesses, o que acaba destituindo as mulheres de seus 

direitos reprodutivos” (Ibid., p. 13), além de negar à mulher o atendimento médico-hospitalar 

de urgência do qual necessita ao dar entrada após a realização de um aborto em condições 

inseguras.  

 

A propósito da relação de dominação que se estabelece entre estes sujeitos, 

ouvi o relato de uma profissional que se dizia “horrorizada” pela atitude de 

uma das médicas desta maternidade. Minha informante relatou que tal médica 

(obstetra) incentivou a família de uma adolescente estuprada pelo pai a levar 

a gravidez adiante. Destaca que tal médica é muito conservadora e conseguiu 

aos poucos convencê-los a desistirem do aborto utilizando argumentos 

religiosos. (...) Raquel e Isaura – também enfermeiras - relataram que algumas 

colegas preconizam juízos de valor criticando as mulheres que optam pelo 

aborto nos mais diversos casos (como por síndrome de down, estupro e fetos 

malformados). Do mesmo modo Josué, enfermeiro especializado em 

ginecologia, discursou sobre ocorrências de maus tratos às mulheres. (Ibid., p. 

7-9). 

 

Além de ficar “um tempão esperando atendimento”, Laura foi forçada a ouvir “uma 

hora de sermão” enquanto apresentava um quadro de hemorragia e fortes dores e era chamada 

                                                           
17 “A objeção de consciência é um instrumento que garante a integridade moral de profissionais de saúde 

em situações de confronto com crenças e práticas divergentes às suas convicções pessoais. (...) Em geral, é uma 

proteção acionada em situações limite: aquelas em que o profissional de saúde se vê moralmente ofendido caso 

prossiga um procedimento ou atendimento. (...) Mas uma característica dos casos de objeção de consciência que 

ascendem à esfera pública é que, em geral, são situações envolvendo mulheres e decisões reprodutivas. Nesse 

cenário, a situação mais recorrente é a de aborto (...)” (DINIZ, 2008b, p. 209).  
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de “irresponsável”, em um tom de paternalismo apontado por Porto (2008) como constitutivo 

das relações de gênero e poder que se estabelecem entre homens que atuam como 

obstetras/ginecologistas e as mulheres que tentam exercer seus direitos reprodutivos, a partir de 

sua análise a respeito de um caso particular. 

 

(...) um dos médicos entrevistados relatou que embora realize o aborto se este 

for proveniente de estupro, somente o fará se a mulher apresentar o Boletim 

de Ocorrência (BO) comprovando que sofreu violência sexual. De outro 

modo, observa que não gostaria de ‘se sentir enganado por esta mulher’ se ela 

realmente não estivesse grávida de um estupro. Por mais que o BO não seja 

mais um documento exigido para a realização do aborto – segundo a Norma 

Técnica do Ministério da Saúde modificada em 2005 – a prerrogativa de meu 

interlocutor parece não estar em problemas de consciência ou de 

religiosidade. O que se percebe é um certo paternalismo e uma certa 

desconsideração relativa ao direito reprodutivo das mulheres.  (PORTO, 2008, 

p. 7, grifos meus)  

 

O corpo de Laura segue como instrumento de constrangimento e punição mesmo após 

a realização do atendimento de urgência com o médico, após ela ser encaminhada para a 

realização da curetagem, situação na qual ficou “sozinha numa sala” com “quatro homens que 

eu não conhecia”. Ao acordar “em outra sala”, Laura percebeu que havia sido levada para a sala 

de pós-parto, “onde todas as mulheres tinham acabado de parir e mostravam uma pulseirinha 

de bebê no braço”. Sobre o momento pós-curetagem, a interlocutora relata que ficou “em 

pânico, me senti triste ter passado por tudo aquilo, porque as outras mulheres haviam passado 

pelo mesmo, mas tinham uma recompensa no final. E eu não”. O encaminhamento de Laura à 

mesma sala onde repousam as parturientes que acabam de dar à luz é uma situação recorrente 

em contextos de abortamento (PORTO, 2008), causando assim transtornos e traumas 

psicológicos às mulheres que não se incluem entre “as que são mães”.  

O impacto de Laura diante de outras mulheres que “tinham uma recompensa no final” 

é facilmente perceptível não só pelo seu discurso, como também pelo silêncio que entremeou 

essa parte específica de seu relato durante a entrevistada – enquanto chorava ao relatar sua 

angústia. Em mais de um momento, ela destaca a “pulseirinha de bebê no braço” como um 

indicativo, um sinal distintivo entre aquela que havia abortado e aquelas que haviam procurado 

o hospital como mães que esperavam o momento de seus filhos nascerem.  

Ao se deparar, em uma mesma sala, com mulheres que tinham uma “pulseirinha de 

bebê no braço” e “uma recompensa no final”, Laura vivencia um processo de luto e de 

culpabilização pelo próprio luto. A “recompensa no final” a que Laura se refere é ao bebê que 

cada uma daquelas mulheres levaria para casa como seu filho e que ela “não tinha”, ou seja, é 
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a partir daquele momento que ela afirma ter internalizado aquela situação como a morte de um 

bebê que ela poderia estar levando para casa, assim como todas as outras.  

O peso do ambiente hospitalar e do atendimento médico prestado à mulher que acaba 

de passar por uma situação de aborto é comumente apontado como determinante para as 

repercussões emocionais traumáticas e/ou depressivas junto à mulher que passa por um aborto, 

seja ele espontâneo ou provocado, “pois no ambiente hospitalar a mulher é tratada com 

indiferença, sem o apoio devido a ser prestado no momento em que ela se encontra vulnerável 

e depressiva” (ASSUNÇÃO; TOSSI, 2003, p. 5). A atenção prestada a Laura no atendimento 

pós-aborto reduz-se a cuidados corporais e técnicos, sem levar em consideração as suas 

necessidades físicas e emocionais. Durante a entrevista, Laura afirma que foi naquele momento 

que “caiu a ficha” sobre o que ela “havia feito”, referindo-se ao próprio processo de 

internalização de culpabilidade sobre uma ideia de morte relacionada ao aborto. O que se 

percebe aqui é que a maneira como se desenrolou seu trajeto de atendimento médico-hospitalar, 

conduzido por profissionais de saúde, todos homens, foi determinante nesse sentido.  

A sua própria “ritualização do processo de luto e compreensão e introjecção do objeto 

perdido” (KOURY, 2005, p. 91) intensifica-se a partir de um signo distintivo propositalmente 

colocado pelos profissionais que atenderam Laura: as “pulseirinhas de bebê no braço”, que 

simbolizavam “uma recompensa no final”, ou seja, a presença simbólica de um filho e, ao 

mesmo tempo, do exercício de uma maternidade que a própria Laura afirmou desejar, mas que 

não “poderia” concretizar naquele momento, pois apesar do desejo de maternidade que a 

interlocutora apresentava à época, é preciso levar em consideração que, 

 

juntando-se, de um lado, o mito da maternidade como realização da mulher e, 

de outro, suas condições reais de vida, incluindo a condição de relação com o 

pai da criança, fase da vida em termos de profissão, aspectos econômicos que 

podem implicar num certo estresse, além das expectativas pessoais quanto às 

próprias condições físicas e psicológicas implícitas no ideal de boa mãe, é 

cabível certa dúvida sobre ganhos e perdas de uma gravidez. (ASSUNÇÃO; 

TOSSI, 2003, p. 7) 
 

No entanto, é preciso ressaltar que, por mais que a situação do pós-aborto tenha sido 

determinante para coagir em Laura um processo de luto e sensação de perda cuja 

responsabilidade ela atribui a si mesma, ele se inicia antes mesmo da curetagem, no momento 

em que ela é encaminhada pelo médico que a atendeu para a realização do exame de 

ultrassonografia transvaginal. 
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2.1. “A médica me mostrou ele lá”: a medicalização da reprodução e o papel do exame 

ultrassonográfico no reconhecimento do feto como Pessoa 

 

A noção de “instinto materno” é motivo de históricas controvérsias, inclusive entre as 

produções acadêmicas relacionadas à maternidade e à família. Difundida principalmente na 

década de 1970 através da pediatria norte-americana, a tese criada com base na ciência etológica 

(o estudo dos comportamentos das espécies animais) enfatiza o papel da mãe como uma 

“mamífera por essência”, explicando o exercício da maternidade através de argumentos 

biológicos, como a presença de oxitocina e prolactina na “maternagem” (BADINTER, 2011). 

Somada ao ideal de “instinto materno”, a formação histórica da família nuclear moderna, na 

qual os filhos ocupam uma posição de centralidade (ARIÈS, 1981), influencia na construção de 

um imaginário ideal de maternidade que visa o cuidado e a proteção da família.  

A internalização subjetiva do “sonho de toda mulher” apresenta a maternidade como 

condição da identidade feminina essencial, ideal que pode configurar-se culturalmente de 

acordo com o que Foucault (1999) apresenta como “produções de verdade” associadas a “jogos 

de desejo”, um mecanismo de intensificação e multiplicação de desejos que, longe de estar 

dissociado do poder, ao contrário, contribui para produzi-lo. Para Foucault, o poder biopolítico 

caracteriza-se como um conjunto de estratégias de controle sobre a população, de uma 

 

arte liberal de governar e a forrnidável extensão dos procedimentos de 

controle, de pressão, de coerção que vão constituir como que a contrapartida 

e o contrapeso das liberdades. Insisti bastante sobre o fato de que as tais 

grandes técnicas disciplinares que se ocuparn do comportamento dos 

indivíduos no dia-a-dia, até em seus mais ínfimos detalhes são exatamente 

contemporâneas, em seu desenvolvimento, em sua explosão, em sua 

disseminação através da sociedade. (FOUCAULT, 2008, p. 91) 

 

Entre essas estratégias, ele destaca o surgimento e o desenvolvimento da medicina 

social como um dispositivo de controle sobre a vida da população por parte do Estado. 

 

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 

consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no 

biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade 

capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia 

biopolítica. (FOUCAULT, 1992, p. 47). 

 

Segundo Foucault, é através dessas estratégias de controle e poder que são produzidos 

desejos individuais e coletivos, colocando indivíduos em uma posição de proximidade com as 
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práticas de poder, ou seja, “a vontade dos indivíduos não é outra senão a produzida pelas 

estratégias do poder” (TEMPLE, 2013, p. 108). Ao reproduzir a ideia de que a maternidade é 

“um sonho de todas as mulheres”, apresenta-se uma escolha que pode ser feita ou não pela 

mulher - o exercício da maternidade – como um desejo coletivo legitimado principalmente por 

discursos religiosos e biomédicos -, revelando assim a intervenção de um poder biopolítico nas 

relações cotidianas, familiares, através da produção de verdade (Foucault, 1999).  

Esse discurso que apresenta a maternidade como uma “essência feminina” e condição 

inerente à mulher, por outro lado, contribui para a estigmatização e exclusão simbólica das 

mulheres que evitam a gravidez por meio de práticas contraceptivas ou que recorrem ao aborto. 

No entanto, as questões que envolvem o processo de decisão sobre ser ou não mãe estão 

inseridas em contexto de acontecimentos e relações sociais muito mais complexo do que possa 

ser determinado.  

Através do próprio depoimento de Laura, não se pode afirmar que a decisão pelo 

aborto configura-se exatamente em uma “negação” da maternidade, visto que no mesmo 

depoimento ela afirma que “sempre quis ser mãe, alimentei muito isso, mas naquele momento 

era muito complicado”. A confusão psicológica e sentimental frente a um processo de decisão 

que envolve desde a descoberta de uma gravidez indesejada até a realização do aborto é 

sintomático de uma trama de sentidos muito mais ampla do que se pretende determinar através 

de discursos oficiais de criminalidade e culpabilização.  

Através de um questionário aplicado entre funcionárias e estudantes de uma 

universidade paulista, Hardy et all. (1995) analisa “as circunstâncias sociais e os fatores 

psicológicos e emocionais que exerceriam alguma influência sobre a decisão de fazer ou não 

um aborto”, pois “o aborto é apenas uma das consequências de um evento que precede 

necessariamente o ato de abortar: a gravidez indesejada, que ocorre, sem dúvida, com maior 

frequência do que a interrupção voluntária da gestação.” (HARDY et. all., 2005, p. 98). Entre 

as entrevistadas que haviam optado pelo aborto, as principais motivações giram em torno de 

conflitos entre a gravidez e projetos pessoais, relações conjugais e familiares e “não estar 

preparada pra criar um filho”. 

 

Nossos achados contradizem aqueles que acusam as mulheres que recorrem 

ao aborto ou pensam em fazê-lo de serem pessoas frias e insensíveis. Ao 

contrário, os resultados apresentados revelam o aborto como algo que as 

sensibiliza profundamente, fazendo-os sofrer física e emocionalmente. O fato 

de algumas mulheres terem dado respostas ambíguas em relação a como se 

sentiram depois de feito o aborto e a como se sentiram por não o ter feito 
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indica como essa é uma questão mal resolvida para muitas delas. (Ibid. p. 103-

104). 

 

Diante de uma gravidez indesejada, Laura optou pela realização do aborto, mesmo 

tendo “alimentado muito” o desejo de ser mãe. Esse conflito interno é intensificado ainda mais 

quando entra em cena o poder biomédico, através da tecnologia de imagem que, no contexto da 

reprodução, associa-se à construção social da maternidade. De maneira geral, o exame médico, 

ao ser introduzido como recurso primordial na regulamentação dos cuidados com a saúde da 

população, tem como característica principal a classificação entre o que está “normal” e o que 

não está, conjugando o estabelecimento da verdade, do poder e do saber. (FOUCAULT, 1992).  

Ou seja, é o exame ultrassonográfico que vai não só estabelecer uma “verdade” sobre 

a existência da gravidez, como também confirmá-la dentro das condições de “normalidade” que 

se espera da mesma – não somente no tocante ao aspecto fisiológico da gestação, mas também 

com relação às condutas moralmente recomendadas em torno da maternidade. Desde que o 

exame de ultrassonografia passou a ser incorporado pela medicina obstetrícia, em meados da 

década de 1950, o acompanhamento da gestação, desde o início até o parto, passa a ser 

considerado como um fenômeno de responsabilidade estritamente médica, acontecimento 

conhecido como “medicalização da maternidade” (CHAZAN, 2005) ou “medicalização da 

reprodução” (LUNA, 2007a). Quanto à relação entre o reconhecimento do feto como pessoa 

através de práticas biomédicas e a medicalização da maternidade, o que se percebe é uma  

 

articulação indissolúvel entre a expansão da medicalização do parto e o 

surgimento do feto como uma entidade com existência social destacada da 

mãe, sendo ambas as questões mutuamente constitutivas e inseridas no 

modelo ecológico, totalizante, da medicina em geral. (CHAZAN, 2005, p. 

145). 

 

Segundo Chazan, a explicação para esse fenômeno estaria na  

 
conexão entre o surgimento do feto nos discursos e nas práticas e a 

medicalização do parto, em torno dos anos 1930 a 1950. Para Arney, o 

surgimento do feto nos discursos e nas práticas é decorrente da medicalização 

e da expansão do projeto obstétrico, além de uma estratégia de contraposição 

ao movimento do parto natural. Shorter parece considerar que a partir do 

surgimento do feto há um reforço na medicalização da gravidez. As diferentes 

abordagens podem ser vistas como complementares, evidenciando um ciclo 

de realimentação positiva entre a construção do feto como paciente e a 

medicalização do parto e da gestação. (Ibid.) 
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Luna (1997a) vai mais além ao analisar os fatores que condicionam a crescente 

medicalização da reprodução, que “está em continuidade com o processo histórico mais longo 

de medicalização das famílias como política dos Estados modernos a partir do século XVIII, 

visando à melhoria da constituição das populações”, mantendo o crescimento demográfico 

integrado à manutenção da força de trabalho.       

 

A saúde dos filhos torna-se meta essencial do grupo familiar (...) e a aliança 

com o médico promove a mulher burguesa ao status social de mãe, atribuindo-

lhe mais autoridade do que ao pai e, ao mesmo tempo, incrementa o poder do 

médico de repelir as práticas tradicionais de medicina. (LUNA, 2007a, p. 83-

4).  

 

Com a medicalização da gravidez e a incorporação da ultrassonografia como condição 

essencial do acompanhamento médico da gestação, o embrião ganha centralidade enquanto 

“pessoa”, “indivíduo”, que merece todos os cuidados, mesmo antes de nascer. Quando 

questionada se, em algum momento entre o processo de descoberta da gravidez e a realização 

do aborto ela havia se sentido “mãe”, Laura respondeu que “desde o início estava decidida a 

abortar, mas quando fiz a ultrassom e a médica me mostrou ele lá, me senti mal, culpada por 

perceber que estava tirando uma vida”. A visualização do feto ainda dentro do útero através do 

exame de ultrassonografia não só ajudou a repercutir no imaginário de Laura a existência de 

“uma vida” que ela estava prestes a “tirar”, como também foi determinante para construir em 

Laura um sentimento de maternidade que até então não existia. Em sua trajetória médico-

hospitalar, a realização do exame ultrassonográfico foi determinante para a construção da sua 

memória acerca do que poderia representar a gravidez indesejada e um papel a ela atribuído de 

mãe pelo poder médico.  

A construção dessa subjetividade é chamada por Chazan de bonding, processo através 

do qual  

 

o vínculo precoce mãe-bebê é rapidamente aceito e incorporado, tornando-se 

parte da expansão e da consolidação do projeto obstétrico e que, contando com 

a providencial ajuda dos ultrassonografistas, foi ampliada, passando a 

abranger também o feto. (CHAZAN, 2005, p. 150). 

 

Em contextos de abortamento, portanto, a maneira como um exame técnico-científico 

é realizado, aliado ao discurso médico de legimitação de um modelo de “maternidade”, é 

elemento diferencial para a repercussão de reações e sentimentos os mais diversos e complexos, 

pois os chamados “benefícios” trazidos pela realização da ultrassonografia à gestante vinculam-
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se “de modo estreito à disciplinarização e à medicalização dos comportamentos das gestantes, 

exercendo um papel potencialmente normativo sobre elas no mesmo processo em que é 

reforçada a subjetivação da gravidez e da gestante” (Ibid., p. 154). 

 

2.3. “Eu que tinha causado tudo aquilo”: memória, silêncio e autopunição 

 

Após a realização da curetagem, Laura solicitou ao médico que a atendeu um atestado, 

para que “pudesse ir pra casa descansar e não ter que trabalhar”. Mas “o médico disse que eu 

não precisava de atestado não, porque a curetagem era um procedimento simples e eu poderia 

sair andando tranquilamente. Eu disse que não era simples, que foi muito invasivo e agressivo 

e que eu estava me sentindo mal, eu tava sangrando e ainda sentia dores. Ele disse assim: 

invasivo foi o que você fez. E aí a médica que fez a ultrassom me deu um atestado de 40 dias e 

me recomendou repouso.” No entanto, ela seguiu para o trabalho, pois “não queria prejudicar 

meus alunos por um problema que na verdade era meu, eu que tinha causado tudo aquilo”. 

Mesmo com o documento em mãos que lhe garantia o direito a 40 dias de repouso, Laura afirma 

ter ido trabalhar, “segurando a dor e tentando disfarçar, pra ninguém perceber, porque eu tinha 

noção de que o que eu fiz foi errado e não quis comprometer a vida dos alunos que dependiam 

de mim pra terminar o ano letivo”. Após todo o trajeto pelo hospital para a realização da 

curetagem, esse foi o início de um longo processo de autossilenciamento e culpabilização.  

Durante toda a entrevista, ela apresentava momentos de choro, silêncio e hesitações. 

Ao perceber que ainda era muito difícil para a interlocutora falar sobre o assunto, e por conta 

das inúmeras vezes em que ressaltou o peso do trauma que todo esse acontecimento havia 

causado, questionei o porquê de ela ter aceitado resgatar essas memórias e compartilhá-las 

comigo para a pesquisa.  

 

“Primeiro porque eu sabia que seria muito difícil pra você encontrar alguém 

que assuma que já provocou um aborto. E também porque é uma forma de 

quebrar esse silêncio, eu acho que o aborto não deveria ser tratado como tabu, 

não é algo obscuro de minha vida, algo de tão errado assim. Uma vez 

aconteceu uma coisa muito forte comigo, eu fui pra um evento do Movimento 

Nacional de Mulheres em Brasília logo depois da apresentação da dissertação 

e tinha uma mesa de discussão sobre aborto. Daí uma mulher que tava lá na 

mesa perguntou: quem aqui já fez um aborto? Ninguém levantou a mão. Isso 

era uma prova de que todas as mulheres se sentem mal em falar sobre isso. Eu 

não levantei a mão também, porque as mulheres de Sergipe que haviam 

viajado comigo já tinham comentado que achavam o aborto um pecado, um 

absurdo. Então eu não tive coragem de me assumir. E eu sei que, se eu tivesse 

levantado a mão, eu seria a única a levantar de verdade, mas ao mesmo tempo 

eu sei que não era a única ali que já havia abortado.” (Laura) 
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Segundo a própria interlocutora, esse acontecimento que ela resgata para destacar na 

entrevista não lhe causou grandes constrangimentos, tampouco apresenta sinais de violência 

institucional, como o que pôde ser percebido em sua trajetória pelo hospital. Nesse mesmo 

evento, ninguém sabia que ela havia provocado um aborto, pois ela acionou o silêncio como 

recurso de defesa contra as críticas e julgamentos que ela mesma lembra de ter ouvido por parte 

de outras mulheres que viajavam com ela.  

No entanto, ela destaca como algo que a “marcou muito”, justamente devido ao 

silêncio como elemento-chave – não só o dela mesma, mas também o silenciamento de todas 

as outras mulheres, pois, segundo ela, “não é possível que nenhuma daquelas mulheres nunca 

tenha abortado”. Laura destaca esse evento como um acontecimento norteador para “quebrar 

esse silêncio” que gira em torno do aborto.   

Em uma pesquisa acadêmica que tem como material principal de estudo as entrevistas, 

sobretudo entrevistas de histórias de vida, o que se levanta como dados a serem analisados são 

memórias individuais. E, entre os elementos constitutivos da memória estão os “acontecimentos 

vividos pessoalmente” (POLLACK, 1992, p. 2). Em uma narrativa que traz como o aborto como 

acontecimento central, é essencial interpretar (GEERTZ, 2008) os sentidos atribuídos pela 

própria interlocutora à experiência, que são produzidos no decorrer da trajetória em questão 

(SCHUTZ, 1979).  

A trajetória médico-hospitalar de Laura, tendo como pontos norteadores as pessoas 

com quem ela se relacionou e as práticas discursivas nesse percurso, é um acontecimento 

fundamental para compreender o silêncio que envolve a prática do aborto. Assim como boa 

parte das mulheres que já provocaram aborto, Laura só aceitou falar sobre o assunto com a 

condição de que eu “não contasse para ninguém” sobre a sua experiência, tampouco revelasse 

a sua identidade, deixando claro que eu era “a primeira pessoa com quem ela falava 

detalhadamente sobre o assunto”.  

Após a entrevista, ela decidiu compartilhar outro depoimento, dessa vez em forma de 

desabafo – que abre este capítulo -, para falar sobre impactos psicológicos e emocionais que a 

realização desta entrevista lhe causaram, por conta do acionamento da memória a respeito 

desses acontecimentos. Assim como pode ser destacado na ocasião pós-curetagem e no evento 

do qual ela participou em Brasília, o silêncio ganha centralidade como categoria a ser melhor 

analisada. 
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“Um aborto e emudeci. Não perdi a voz, nem o direito de falar, mas me 

tranquei por medo e por julgamento. (...) Sufoquei a minha dor e dor 

internalizada é uma ferida que não pode ser curada, que inflama e mata. (...) 

Um dia vejo uma pesquisadora querendo entrevistar mulheres que já tivessem 

feito aborto e penso: “acho que vai ser difícil pra ela então vou ajudar”, mal 

sabia eu que seria o contrário, que estaria ajudando a mim mesma a me 

libertar desse silêncio forçado, das palavras contidas, das sensações 

escondidas e dos maus tratos na maternidade sufocados com gosto e cheiro de 

hospital. Falar disso não é fácil, não foi simples, mas foi libertador. Alguém 

que não podia me julgar, que eu podia falar a verdade sem ter que montar uma 

história que agradasse porque não teve nada de agradável em nenhuma 

situação que passei. Surpreendentemente contei e pronto, ponto. Então é 

assim, eu sou normal mesmo tendo acontecido isso comigo?” (Laura, grifos 

meus) 

 

Ao dissertar sobre o peso da normatização e das práticas discursivas para a constituição 

dos sujeitos e, ao mesmo tempo, destacar a necessidade de analisar mais profundamente o 

processo de silenciamento de Laura a partir de sua experiência, retomada pelo acionamento da 

memória enquanto narrativa, o objetivo deste estudo não era o de transformar o silêncio da 

interlocutora em um “discurso” ou “dar voz” a um discurso que fora invisibilizado. Nesse 

sentido, o silêncio torna-se central a partir da necessidade de compreensão de sua presença 

enquanto componente de uma situação de estigmatização, de exclusão, de marginalização e 

confinamento. Tomando como pano de fundo a experiência de Laura, o silêncio aparece como 

elemento que se constitui a partir de um processo de sujeição, cuja análise torna-se essencial 

para compreender os aspectos morais e simbólicos em torno de contextos de abortamento.  

Após a realização do aborto e da curetagem, Laura “emudeceu” sobre esse episódio de 

sua trajetória reprodutiva. No evento em que várias mulheres foram questionadas sobre a 

possibilidade de ter provocado um aborto, Laura não levantou a mão e se negou a falar sobre a 

sua experiência. Ao preferir “emudecer ao ser julgada”, Laura também não falou sobre o 

assunto com sua família, amigos e outras pessoas com quem se relaciona, e só aceitou colaborar 

com a pesquisa mediante a minha promessa de manter o anonimato sobre sua identidade.  

No entanto, o processo de silenciamento incorporado e reproduzido pela interlocutora 

não se reduz à linguagem – ao receber um atestado médico que comprovava sua necessidade 

de repouso de 40 dias e, mesmo assim, trabalhar “normalmente” após a realização de um 

procedimento delicado, “segurando a dor e tentando disfarçar, pra ninguém perceber, porque 

eu tinha noção de que o que eu fiz foi errado e não quis comprometer a vida dos alunos que 

dependiam de mim pra terminar o ano letivo”, estamos diante de um corpo que também fora 

silenciado – não somente pelo discurso médico de culpabilização, mas também pela própria 

interlocutora, que, inevitavelmente se constitui nos desdobramentos das relações de poder. 
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Mas o corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as 

relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, 

o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, 

exigem-lhe sinais. (...) Temos em suma que admitir que esse poder se exerce 

mais que se possui, que não é o “privilégio” adquirido ou conservado da classe 

dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições estratégicas — efeito 

manifestado e às vezes reconduzido pela posição dos que são dominados. Esse 

poder, por outro lado, não se aplica pura e simplesmente como uma obrigação 

ou uma proibição, aos que “não têm”; ele os investe, passa por eles e através 

deles; apoia-se neles, do mesmo modo que eles, em sua luta contra esse poder, 

apoiam-se por sua vez nos pontos em que ele os alcança. (FOUCAULT, 1987, 

p. 29-30).  

 

O percurso do silêncio em um contexto de abortamento exercido em meio a relações 

de poder em uma instituição de diagnóstico, controle e classificação como o hospital, portanto, 

é componente de um processo de exclusão que, segundo Foucault, “denuncia não apenas os 

procedimentos de sujeição dos discursos, mas, também, os de sujeição do sujeito” (Ibid., p. 

155). O silêncio ao qual Laura fora submetida no hospital, tanto em relação ao seu 

discurso/linguagem, quanto em relação a um corpo punido e oprimido, não pode ser dissociado 

do processo de objetivação através de imposições que lhe são exteriores – o saber médico, a 

centralidade do feto em práticas discursivas biomédicas que apontavam “a irresponsabilidade 

de tirar uma vida”, a situação de diferenciação coercitiva ao ser encaminhada a uma sala junto 

com parturientes, entre outros elementos de punição física, psicológica e simbólica, são fatores 

que estão entremeados em um processo de objetivação que se manifesta, principalmente através 

de práticas discursivas e divisórias segundo as quais “o sujeito é dividido no seu interior e em 

relação aos outros”, através de um processo que o objetiva, como “o louco e o são, o doente e 

o sadio, os criminosos e os ‘bons meninos’.” (FOUCAULT, 1995, p. 231). 

Dessa maneira, os discursos e práticas adotados por Laura após a sua experiência 

particular de aborto, principalmente no tocante ao percurso que enfrentou ao entrar no hospital 

para a realização da curetagem, não podem ser analisados e interpretados sem que se leve em 

consideração as relações de poder estabelecidas nesse percurso, a força das práticas discursivas 

biomédicas para a sua subjetivação enquanto “pecadora”, “criminosa”, “irresponsável” e, em 

consequência disso, a sujeição a mecanismos de poderes e, finalmente, à reprodução de um 

silenciamento à qual ela mesmo fora submetida - ao negar a si mesma o direito de repouso físico 

e mental, “ignorando” o atestado que ela havia solicitado ao médico que a havia oprimido e, 

em uma situação de debate coletivo acerca de experiências de aborto, ter se recusado a falar 

sobre sua experiência. A reprodução do próprio processo de silenciamento pode ser pensada 
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como uma ação que, ao fazer parte dos desdobramentos dos mecanismos de poder, não deve 

ser pensada a partir de uma dicotomia do tipo estrutura x indivíduo, mas a partir de um 

complexo contexto que envolve, também, a subjetivação do indivíduo e a constituição de uma 

subjetividade (Ibid.).  

Aqui, não abordo o poder como simplesmente uma força externa que age sobre um 

indivíduo “desprevenido”, mas como um conjunto de mecanismos que, ao agir sobre o 

indivíduo, objetivando-o a partir de classificações de caráter de exclusão, como “criminosa”, 

também provoca a sua própria subjetivação, ou seja, a internalização dessas “verdades” e a sua 

consequente reprodução. 

Ao “escolher” a reprodução do silêncio sobre si mesma e sobre sua própria experiência 

de aborto em seus círculos de convivência, mesmo diante de mulheres em um evento de caráter 

feminista, Laura não só reproduz subjetivamente os processos de objetivação e subjetivação 

pelos quais passou diante de um poder biomédico, como também utiliza o silêncio como 

proteção – uma proteção diante de pessoas que “podem julgá-la”. O silêncio de Laura a respeito 

de sua experiência só foi quebrado a partir da realização desta pesquisa, diante de uma relação 

de confiança estabelecida, sob a promessa do anonimato, pois eu seria “alguém que não podia 

me julgar, que eu podia falar a verdade sem ter que montar uma história que agradasse”.  

Esse processo de silenciamento, iniciado e desenvolvido a partir de relações de poder, 

envolvendo a sujeição do corpo, os jogos de verdade a que são submetidas as práticas 

discursivas e o exercício da punição, é um elemento que não pode ser dissociado da análise 

sobre narrativas de abortamento. 
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CAPÍTULO 3 

Família, conjugalidade e acontecimento: as relações sociais enquanto constitutivas de 

experiências compartilhadas de aborto 

 

“Ela entendeu que não era o momento, ela preferiu  

ir embora e tava tudo bem, ela tava bem  

e fechei o ciclo desse jeito” 

(Violeta) 

 

Violeta18 é francesa e atualmente mora no Brasil. Tem três filhos e passou por duas 

situações de aborto: uma na França, quando tinha 15 anos, e outra dez anos depois, quando já 

morava no Brasil. A primeira experiência ocorreu em um território onde a interrupção da 

gravidez é legalizada desde a promulgação da Lei Veil19, em janeiro de 1975. Violeta afirma 

que não queria seguir adiante com a gravidez, pois “não tinha nenhuma dúvida de que aquilo 

não poderia concretamente acontecer. Eu era muito nova, queria estudar, tinha uma vida”. Além 

disso, ela afirma ter se decepcionado com a reação de seu então namorado, que “não era uma 

pessoa muito séria, de confiança”, e “ele quis se desfazer do problema (...), porque já estava 

com outra menina e ela poderia saber”. Violeta era menor de idade e precisava da autorização 

de seus pais, mas diz que contou apenas com o apoio da mãe, pois o pai, com quem morava na 

época, “reagiu muito mal”. Elas se dirigiram a uma maternidade pública em Paris e passaram 

por uma triagem20 que, na percepção de Violeta, seria um “protocolo deles pra ver se a pessoa 

tem certeza”, pois “o dia que a gente tinha marcado para fazer o aborto, eles desmarcaram. A 

gente foi até a maternidade e lá me disseram: Ah, mas você tem certeza que você quer fazer? 

Por que você pode ainda pensar e a gente vai remarcar pra próxima semana.”  

                                                           
18 Violeta é um nome fictício escolhido pela entrevistada porque, segundo ela, seria o nome do “bebê” 

que ela esperava na ocasião do segundo aborto.   

 
19 Na França, a IVG é regulamentada pela Lei nº 75-17 desde 1975. A gestação pode ser interrompida 

até a 10ª semana de gestação por médico, quando a gestante alegar angústia ou a qualquer tempo, desde que 

comprovado risco à vida ou à saúde da gestante ou quando diagnosticada doença incurável ou impossibilidade de 

sobrevivência extrauterina do feto. Antes do procedimento, a mulher deve se submeter a uma consulta com equipe 

multidisciplinar em instituições e estabelecimentos que têm como objetivo minimizar eventuais problemas sociais 

da gestante que sejam determinantes para sua decisão no tocante ao aborto. Desde 1982, o Estado francês prevê a 

obrigatoriedade de custeio de 70% dos gastos médicos e hospitalares do aborto por parte da Seguridade Social 

Francesa. (SARMENTO, 2005). 

 
20 Para interromper a gravidez em um hospital público na França, a mulher deve ir a uma consulta com 

equipe médica autorizada. “Essa consulta visa oferecer assistência e conselho à mulher, além de indicar-lhe meios 

para resolver eventuais ‘problemas sociais’ decorrentes da gravidez. Entre a comunicação ao médico da intenção 

de abortar e o procedimento, um prazo de pelo menos uma semana deve ser respeitado.” (SANTOS, 2012).  
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O relato de Violeta sobre a experiência em particular no hospital é marcado por 

intervalos de silêncio e poucos elementos acionados pela memória, que se resumem 

basicamente à relação entre ela e a equipe médica, embora ressalte “não se esquecer nunca” da 

assistente social que ficou ao seu lado: 

 

“foi um homem [o médico], mas a assistente social estava comigo, uma 

senhora muito legal, não me esqueço do rosto dela até hoje... ela segurou 

minha mão, conversou, me alisou. Agora eu tô tentando lembrar se minha 

mãe entrou, mas eu acho que não. O médico foi legal também, bem 

atencioso, então fizeram e pronto. Não lembro como foi, se houve anestesia, 

como foi... lembro assim da cena, eu com as pernas abertas e ele fuçando ali 

e a assistente social, ela olhou e falou “olha, que embrião, tô vendo um 

embrião” e pronto.” (Violeta, grifos meus) 

 

Já morando no Brasil, Violeta se casa e, 10 anos após ter interrompido a primeira 

gravidez na França, ela engravida novamente. Para ela, o seu primeiro filho é a materialização 

do “ser” presente na primeira gravidez, dessa vez um “novo ser, que voltou espiritualmente”: 

 

“E eu acho que é curioso isso, porque eu sei que não é muito racional isso que 

eu vou dizer... mas, eu tenho certeza de que... porque eu abortei dia 18 de 

agosto de 1993. E dez anos depois, exatamente as datas certinhas, eu 

engravidei, lembro no dia ou no outro dia do meu aniversário...teve uma festa 

lá no mercado, um show que eu fui com o pai dos meninos e eu engravidei 

nesse momento, do meu primeiro filho. Dá 10 anos certinho, é uma coisa 

estranha... aí esse mesmo médico acha que é esse novo ser, que voltou 

espiritualmente, voltou pra mim e tal... que é meu filho mais velho. E que foi 

interessante essa gravidez dele... a gravidez, o início da gravidez, que tive 

risco de aborto também, sangramento, então por esses motivos e o quadro 

inicial da gravidez... eu já tive uns insights, mas uma coisa nada racional. E 

nesse lado a gente não pode falar de forma racional, é tudo muito intuitivo.” 

(Violeta) 

 

Os sentidos atribuídos à relação entre a primeira experiência de aborto e uma nova 

gravidez são explicados através de três fatores subjetivos: a) o ciclo cronológico em que se 

incluem as duas experiências, o primeiro aborto e a segunda gravidez – “porque eu abortei dia 

18 de agosto de 1993. E dez anos depois, exatamente as datas certinhas, eu engravidei, dá 10 

anos certinho, é uma coisa estranha” -; b) as sensações corpóreas da gestação - “a gravidez, o 

início da gravidez, que tive risco de aborto também, sangramento, então por esses motivos e o 

quadro inicial da gravidez” -; c) e percepções a respeito dos aspectos emocionais do filho – 

“porque ele veio assim, do mesmo jeito que o primeiro bebê que eu abortei, ele veio de forma 

ousada, sem eu planejar nada, ele tem meio que uma tristeza nele, uma coisa melancólica”.     
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Dois anos depois, Violeta engravida pela terceira vez e, embora se trate de uma 

gestação não planejada, ela decide levar adiante e destaca dois fatores que a influenciaram a 

tomar essa decisão: a experiência de uma relação conjugal estável e uma “nova espiritualidade”.  

 

“eu já tinha outra trajetória interna, espiritual, então quando engravidei, me 

assustei, porque estava começando o doutorado, mas eu deitei, relaxei, meditei 

e me veio muito claramente a imagem de que era um presente que eu tinha 

que acolher. Uma sensação de amor muito grande.” (Violeta) 

 

Embora uma série de códigos legais e morais atribuam à mulher que aborta juízos de 

valor que atribuem o aborto a uma decisão individual e isenta de “amor de mãe” (COSTA et 

al., 1995), estudos realizados em hospitais e maternidades públicas apontam o peso das 

circunstâncias sociais e das relações sociais constituídas no percurso de uma gravidez não 

planejada e indesejada para o processo de decisão que culmina em um aborto (TUSSI, 2010; 

PORTO, 2009; BOLSTANSKI, 2012; SANTOS, 2008). Razões de ordem religiosa e/ou 

espiritual estão entre as mais citadas em pesquisas quantitativas com mulheres que, embora não 

desejasse a gravidez, decidiram levar adiante (COSTA et al., 1995), como é o caso de Violeta. 

Ao realizar o exame ultrassonográfico, no entanto, ela descobriu o não desenvolvimento do 

embrião, acontecimento conhecido pela medicina como “gestação anembrionada” ou 

“anembrionária”, que se caracteriza pela ausência de embrião no saco gestacional, ou seja, o 

óvulo fertilizado implanta-se no útero, mas o embrião não se desenvolve – acontecimento 

conhecido popularmente como “ovocego” e diagnosticado através da ultrassonografia 

transvaginal no primeiro trimestre de gestação. (RIOS et al., 2010).  

 

“Deixei a coisa fluir e aí com a ultrassom, com dois meses, deu ovocego... que 

é quando o embrião não desenvolveu. Cientificamente eu não sei o nome, mas 

a menina que fez a ultrassom disse que era um ovocego, disse que não tinha 

nada, que o bebê não tinha desenvolvido... é estranho porque eu sentia todos 

os sintomas e não tinha nada. Aí fui no meu homeopata que me acompanhava 

e ele foi obstetra durante 15 anos. Fui lá e mostrei pra ele, olha tô grávida, mas 

não tem nada. E ele disse: ‘então você não precisa ir na maternidade fazer 

curetagem, eu vou te dar um remédio homeopático e você vai abortar em casa. 

Tomei o remédio e abortei sozinha em casa e foi punk, porque foi forte, foi 

muita dor.” (Violeta) 

 

O não desenvolvimento do embrião deve-se, para Violeta, a fatores emocionais, tanto 

por parte dela e do marido, quanto do embrião, que ela acredita ter sentido de dentro do ventre 

dela a “rejeição” em torno de si. 
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“Mas eu entendi assim... que o bebê entendeu que não era o momento, foram 

sendo construídos os significados né. Ele deve ter percebido que não era o 

momento, que eu não tava preparada que ele ia atrapalhar toda a minha vida e 

não desenvolveu. Como a rejeição do pai também foi muito grande...” 

(Violeta) 

 

Alguns anos depois Violeta engravidou pela quarta vez e teve seu segundo filho, que 

ela acredita ser o mesmo “ser” que carregava no útero na ocasião de seu segundo aborto – 

sensação semelhante à que externou em seu relato na ocasião do nascimento de seu primeiro 

filho.  

 

“(...) eu acho que meu segundo filho foi o mesmo ser desse segundo aborto, 

que voltou. Porque as mesmas sensações que eu tive no início dessa gravidez, 

eu senti com a gravidez do meu segundo filho. Três anos após o aborto eu 

engravidei. E nesse meio tempo, antes mesmo dessa gravidez, eu fui a uma 

sessão espírita e uma figura me disse que tinha um bebê me rondando, que 

havia ido embora e queria voltar. Quando eu estava grávida dele, senti coisas 

muito fortes, ouvia vozes. Em uma das noites, eu estava dormindo quando 

ouvia vozes fortes chamando “mãe” em francês. Quando eu ia olhar, meu filho 

estava dormindo.” (Violeta) 

 

3.1. Contracepção e reprodução: a centralidade das relações familiares e conjugais nas 

narrativas de aborto 

 

Entrevistar mulheres que já fizeram aborto requer a compreensão de questões que 

envolvem as relações familiares e conjugais, atravessadas pela categoria do gênero, visto que o 

contexto de uma gravidez indesejada e o processo de decisão sobre o aborto não se centra 

apenas na mulher, mas também nas relações que ela mantém nas suas redes de convivência. 

Violeta realizou dois abortos em diferentes momentos de sua trajetória: na primeira experiência, 

era adolescente, tinha um namorado e morava com os pais. Já na segunda, dez anos depois, era 

casada e tinha um filho. O processo de tomada de decisão em interromper ambas as gestações 

não pode, portanto, ser dissociada de sua trajetória familiar e afetiva em cada tempo-espaço 

específico. Quando decidiu abortar pela primeira vez, aos 15 anos, Violeta tinha um namorado 

e, segundo seu relato, foi a primeira pessoa junto a quem buscou apoio.   

 

“A primeira vez foi na França, porque eu sou de lá, e me parece que lá desde 

1976 que houve a legalização do aborto... então eu já sabia desde a 

adolescência que existia essa possibilidade, já sabia o que era 

contracepção, mas não deu tempo. Quando eu já estava com a cartilha [de 

anticoncepcional], não deu pra usar, porque eu engravidei antes. Eu tinha 15 

anos. Foi em 1992. Eu descobri, não estava na minha cidade – quando eu 
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descobri, estava de férias no sul da França. A menstruação atrasou, então fiz 

o teste, descobri e me apavorei porque eu era muito nova. Eu tinha um 

namorado, mas ele não era uma pessoa muito séria, de confiança – eu 

descobriria isso depois. E aí eu resolvi interromper. A reação dele foi uma 

reação não muito... não me senti muito apoiada. Ele tava trabalhando numa 

praia eu tava no interior nessa região do sul da França. Fui lá, encontrei com 

ele... ele me acolheu, passamos uns dias juntos, mas ele quis se desfazer do 

problema, sabe, porque ele me mandou voltar para a minha cidade. Depois 

eu descobri que a gente poderia ter feito na região onde ele estava, porque 

existem em todas as maternidades... e eu acho que ele sabia como fazer isso, 

porque ele era mais velho, tinha 20 e poucos anos. Depois eu descobri que ele 

se desfez do problema porque já estava com outra menina e ela poderia 

saber. Então voltei para a minha cidade e fiquei lá sozinha, contei para meus 

pais.” (Violeta, Grifos meus) 

 

No relato de Violeta envolvendo a descoberta da gravidez e a sua relação com o então 

namorado, alguns elementos merecem mais atenção. Logo no início, observa-se uma percepção 

de autorresponsabilização quanto ao exercício da contracepção:  

 

“(...) eu já sabia desde a adolescência que existia essa possibilidade, já sabia o 

que era contracepção, mas não deu tempo. Quando eu já estava com a cartilha 

[de anticoncepcional], não deu pra usar, porque eu engravidei antes.” (Violeta) 

 

É possível perceber, portanto, a reprodução de uma concepção de manejo 

contraceptivo que atribui à mulher a responsabilidade sobre a prática e a eficácia. Quando ela 

destaca que já sabia que o aborto era legalizado no país em que morava, “mas não deu tempo” 

de evitar a ocorrência da gravidez, a autoculpabilização sobre a “falha” na contracepção 

imediatamente isenta a figura do então namorado que, segundo ela, “era mais velho, tinha 20 e 

poucos anos”, em toda essa teia que envolve sexualidade, reprodução e aborto. A observância 

sobre práticas de contracepção e controle da fecundidade é essencial para identificar e 

compreender as representações acerca das diferenças no comportamento sexual masculino e 

feminino e, portanto, seus vínculos com os valores ligados à questão reprodutiva e à ocorrência 

de uma gravidez não planejada e indesejada. O surgimento e consequente difusão de métodos 

anticoncepcionais como a pílula anticoncepcional e o dispositivo intrauterino (DIU), a partir da 

década de 1960, contribui para que a mulher passe a ocupar a centralidade do controle da 

natalidade (HEILBORN, 2012). Apesar da inegável importância desses contraceptivos a 

liberdade e os direitos reprodutivos tão almejados pelas mulheres, essa nova conquista trouxe 

uma espécie de contradição: se, por um lado, os contraceptivos modernos trazem consigo a 

possibilidade do controle individual de natalidade por parte das mulheres, por outro, recoloca a 

maternidade no centro da vida da mulher, “implicando o acréscimo de deveres em relação à 
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criança que se decidiu pôr no mundo” (BADINTER, 2011, p. 10, grifo da autora). Em outras 

palavras, “pretendia-se que as mães pudessem ter menos filhos para cuidar mais dos filhos que 

tinham e, com isso, preservar a sua saúde e a das crianças, diminuindo as altas taxas de 

mortalidade materna e infantil” (QUADROS, 2004). Se antes a responsabilidade sobre os filhos 

era atribuída unicamente às mulheres, é sobre elas que recai agora a responsabilidade sobre a 

contracepção. Segundo Fernandes (2003), “a regulação da fecundidade é um espaço de 

legitimação das relações de classe e gênero”, na medida em que, em relação ao homem, se 

exerce uma espécie de “ausência masculina” ou uma “posição de coadjuvante na contracepção” 

(QUADROS, 2004, p. 19) e, em relação à medicina social (FOUCAULT, 1992) e instituições 

de planejamento familiar, a mulher continua sendo o foco das políticas de controle de natalidade 

e da chamada “intervenção branca” (Fernandes, 2003). Assim como o investimento materno 

em relação à criança é “infinitamente superior ao do pai” (BADINTER, 2011, p. 72), assim se 

identifica com relação ao exercício da contracepção.  

A partir de uma “falha” identificada por Violeta na prática contraceptiva que ainda iria 

se iniciar, ela se depara com a gravidez e procura o namorado que, segundo ela, “não era uma 

pessoa muito séria, de confiança”, e “quis se desfazer do problema” porque “já estava com outra 

menina e ela poderia saber”. Embora ela destaque a própria idade como um fator fundamental 

– “eu era muito nova” -, é perceptível em seu discurso o peso da reação dele para a decisão em 

interromper a gravidez. Entre os fatores psicológicos e emocionais que exercem influência 

sobre a decisão da mulher em interromper ou não uma gravidez indesejada, a influência da 

atitude do homem diante de uma gravidez indesejada para a posição final da mulher de 

interromper ou não a gestação é abordado por uma série de estudos antropológicos sobre 

gênero, sexualidade e reprodução, como o de Sarti (1996), Víctora (1991), Costa et al. (1995) 

e Tussi (2010). Por mais que o aborto esteja relacionado ao corpo, à sexualidade e aos direitos 

reprodutivos da mulher, portanto, é inviável analisar o processo subjetivo de decisão quanto à 

interrupção da gravidez sem levar em consideração o contexto afetivo-sexual em que se 

materializa a gravidez indesejada e as noções de conjugalidade e suas respectivas 

configurações.     

Diante da frustração com a reação do namorado, Violeta então se vê “sozinha” e 

procura apoio nos pais. Na época, ela morava com o pai e compreende a relação com a mãe 

como “distante” e “conturbada”, destacando que a mãe havia saído de casa quando ela era 

criança. Segundo a entrevistada, o pai “reagiu muito mal”, então ela buscou apoio junto à mãe, 

que “já tinha passado por isso”. Quando foi promulgada no território francês, a Lei Veil permitia 
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a interrupção da gravidez em estabelecimentos públicos de saúde, mas apresentava algumas 

restrições quanto à idade da mulher: mulheres menores de idade precisavam da autorização dos 

pais. Em 2001, a lei nº 2001/588, além de ter aumentado o prazo legal de 10 para 12 semanas, 

extinguiu a exigência da autorização dos pais para menores de 18 anos (SANTOS, 2012). Na 

época em que Violeta abortou a presença dos pais ainda era necessária para a realização do 

procedimento, então ela solicitou a presença da mãe. Depois do procedimento, ao ser liberada 

do hospital, ela decidiu ficar na casa da mãe porque, além de o pai ter reagido mal, ela sabia 

que a mãe já havia “passado por isso” e dessa forma poderia “entendê-la”. Mas, durante a 

entrevista, Violeta fica emocionada ao relatar sobre o pós-aborto, situação na qual estabeleceu 

uma relação com a mãe que, segundo suas expectativas, seria de “compreensão” e “apoio”. 

 

“E nessa noite do aborto, eu esperava que ela me apoiasse, que ela ficasse 

comigo, que a gente conversasse, que ela me acolhesse... e ela dormiu cedo. 

E ela não era de dormir cedo. Eu acho que ela fugiu do assunto, aí fiquei 

sozinha no apartamento, sem saber o que fazer e me sentindo mal. Nunca 

conversamos sobre isso depois. Aí eu levei o problema muito sozinha comigo, 

porque não tinha com quem falar. A única pessoa com quem eu realmente 

desabafei e entendeu que eu tava mal foi a mãe de uma amiga. Ela dizia: ‘Olha, 

relaxa, não era um bebê... era apenas um ovo, veja um ovo que você vai fazer 

a omelete, era apenas isso, então não fique mal pensando no bebê porque ainda 

não era um bebê’. Arrastei isso, fiquei mal... foi um peso e ainda acho que está 

sendo um peso pensar.... não penso mais nisso há muito tempo, mas quando 

me lembro vem toda a tristeza.” (Violeta) 

 

Embora destaque que mantinha uma relação “distante” e “conturbada” com a mãe, 

Violeta convenceu a si mesma de que o fato de saber que sua mãe já teria “passado por isso”, 

ou seja, a familiaridade da mãe com a prática do aborto seria um fator determinante para que 

sua mãe a compreendesse. Por mais que em seu discurso Violeta não estabeleça uma relação 

direta entre o comportamento de sua mãe na ocasião do seu pós-aborto e suas sensações e 

sentimentos relacionados ao mesmo, é possível perceber que a falta de apoio familiar não só 

atuou como fator determinante para a realização do aborto, como também contribuiu para os 

impactos psicológicos/emocionais que se desencadearam no pós-aborto – “eu esperava que ela 

me apoiasse, que ficasse comigo, que a gente conversasse, que ela me acolhesse”; “fiquei 

sozinha no apartamento, sem saber o que fazer e me sentindo mal”; “arrastei isso, fiquei mal, 

foi um peso e ainda acho que está sendo um peso pensar”; “quando me lembro vem toda a 

tristeza”.  O abandono, a solidão e a sensação de ter “tirado um bebê” são repercussões 

emocionais muito comuns em trajetórias de aborto provocado e dependem diretamente das 

circunstâncias em que os abortos ocorrem (ASSUNÇÃO & TOCCI, 2003). Diante da negativa 
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do namorado em “assumir” a paternidade (VÍCTORA, 1991) ou auxiliá-la no processo de 

interrupção da gravidez, e da reação ruim do pai, a falta de apoio da mãe no pós-aborto acaba 

por potencializar o sentimento de “solidão” e “tristeza” que, mesmo depois de mais de 20 anos 

do episódio abortivo, ainda causa os mesmos sentimentos quando acionados pela memória.  

Dez anos depois, o segundo aborto de Violeta se realiza em meio à distância/ausência 

da família de origem e à vivência de uma nova relação conjugal entremeada com a experiência 

da maternidade. Casada e com um filho de 2 anos, ela descobre que está grávida e fica confusa 

quanto à vontade ou não de ter outro filho.  

 

“Eu fiquei tão aflita com a ideia. Foi interessante, porque eu tive uma sensação 

muito boa com o bebê, mas ao mesmo tempo fiquei muito nervosa com a ideia 

de ter outro filho. Meio que rejeitando e o pai não aceitou de jeito nenhum a 

ideia de um outro filho, ele foi péssimo, hostil, eu adoeci porque a gente tem 

a imunidade baixa no início da gravidez, então foi punk, tive uma virose, e o 

pai péssimo, sem querer aceitar. ele achava que eu tinha engravidado de 

propósito, pelas costas dele, que ele não queria, que não era o momento. Ele 

achava que eu tinha engravidado de propósito, pelas costas dele, que ele não 

queria, que não era o momento... ele não falou diretamente em aborto. Como 

eu tava sentindo uma coisa muito boa dentro de mim com relação ao bebê, 

então ‘vamos lá né, mais um...’. Só que eu fiquei muito dividida, porque eu 

tinha que adiantar o doutorado e fiquei bem nervosa com isso. Mas não pensei 

em abortar, é isso que é estranho. Deixei a coisa fluir e aí com a ultrassom, 

com dois meses, deu ovocego... que é quando o embrião não desenvolveu.” 

(Violeta) 

 

No breve percurso de tempo entre a descoberta da gravidez inesperada e o diagnóstico 

de um quadro anembrionário, ou seja, de um embrião que não se desenvolveu biologicamente 

conforme o esperado, Violeta se divide entre a “sensação muito boa com o bebê” e o choque da 

gestação com um projeto pessoal à qual ela se dedicava – o doutorado. O conflito interno vivido 

por ela se mistura com a surpresa pela reação do marido, que foi “péssimo, hostil” e que a 

acusou de ter “engravidado de propósito, pelas costas dele”. Segundo o depoimento da 

entrevistada, a intercorrência da gravidez foi um acontecimento que não fazia parte dos projetos 

do casal. No entanto, assim como na primeira experiência de aborto, Violeta é novamente 

responsabilizada pela gravidez indesejada, ou seja, pela não-eficácia das práticas 

contraceptivas. O discurso do então marido de Violeta diante da gravidez não planejada pelo 

casal traz consigo ambiguidades que merecem ser melhor dissertadas. Embora atribua a 

responsabilidade da contracepção à mulher (QUADROS, 2004), ele demonstra se sentir 

enganado diante da falha na prática contraceptiva que resultou em uma gravidez indesejada. A 

expressão “pelas costas”, utilizada por ele para se referir ao acontecimento da gravidez, remete 
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à posição de “homem casado” que se sente ferido em sua “honra” (FONSECA, 2004) ao não 

conseguir manter o controle sobre a sexualidade e a reprodução de sua esposa.  

O choque entre a gravidez e seu projeto pessoal naquele contexto e a reação “hostil” 

do marido não foram determinantes para interferir em sua decisão de levar adiante a gravidez. 

Mas, diante da realização de um exame ultrassonográfico aos dois meses de gestação e do 

diagnóstico de uma gravidez anembrionária, popularmente conhecida como “ovocego”, ela 

decidiu abortar. Procurou um médico homeopata de sua confiança, que lhe receitou um 

medicamento para abortar em casa.  

 

“Tomei o remédio e abortei sozinha em casa e foi punk, porque foi forte, foi 

muita dor. Liguei para o meu marido, ele estava no trabalho na hora e eu tava 

sozinha com meu filho, a moça que me ajudava em casa tava na hora e me viu 

mal, ligou pra ele e ele chegou. Fiquei gemendo, e nesse momento ele me 

ajudou, me apoiou... ele não reclamou, acho que gostou de eu ter tomado o 

medicamento, não ia ter um segundo filho... abortei, foram cólicas muito 

fortes, de parto, não eram de menstruação, bem fortes mesmo.” (Violeta) 

 

A reação “hostil” de seu marido se transformou em “apoio” diante da gravidez 

interrompida. No entanto, “a rejeição do pai”, para ela, foi determinante para o não 

desenvolvimento do embrião. 

 

“Me senti bem abalada, mas me senti perdida porque eu não entendi nada, eu 

tava sentindo uma conexão muito grande com o bebê e ele não desenvolveu. 

Mas eu entendi assim... que o bebê entendeu que não era o momento, foram 

sendo construídos os significados né. Ele deve ter percebido que não era 

o momento, que eu não tava preparada que ele ia atrapalhar toda a minha vida 

e não desenvolveu. Como a rejeição do pai também foi muito grande...” 

(Violeta, Grifos meus) 

 

As frustrações com a reação do então marido de Violeta foram determinantes não só 

para o contexto do segundo aborto que realizou, como também para o fim do casamento:  

 

“a reação dele foi tão feia, tão hostil, eu me senti tão abandonada, 

desamparada, que eu tive que trilhar um caminho longe dele, um resgate do 

meu feminino, mesmo morando com ele, comecei a sair, me envolvi com 

outras pessoas. Ficamos juntos depois do aborto por cerca de 4 anos. Com 10 

anos de relação, terminamos.” (Violeta) 

 

A intercorrência de uma gravidez indesejada pelo casal que culminou no aborto após 

um diagnóstico médico que identificou a inviabilidade de o embrião se desenvolver acabou por 

interferir até mesmo na relação conjugal entre Violeta e seu marido. Segundo depoimento da 
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entrevistada, a conduta dele diante da situação foi determinante para que ela não quisesse mais 

continuar casada.  

Apesar das diferenças de tempo-espaço em que foram realizadas as duas experiências 

de aborto e das especificidades que marcam as diferentes relações sociais vivenciadas por 

Violeta, a reação de sua família de origem e a conduta dos parceiros que atravessaram sua 

trajetória afetivo-sexual na ocasião das experiências relatadas trazem à tona práticas discursivas 

(FOUCAULT, 2004) sobre sexualidade, reprodução, contracepção, presença, cuidado e 

responsabilidade.  

As relações familiares e de conjugalidade, portanto, compõem de maneira contundente 

uma trama de elementos os mais diversos que tanto influenciam no processo de tomada de 

decisão no tocante ao aborto, quanto têm peso nos impactos psicológicos e emocionais no pós-

aborto, culminando em percepções de autoculpabilização, trauma e silêncio, noções que 

independem de um contexto específico de (i)legalidade para se fazerem presentes em narrativas 

de aborto.  

 

3.2. Percursos entre a França e o Brasil: (des)penalização jurídica e moral 

 

Na narrativa de Violeta, duas experiências de aborto trazem um diferencial importante 

à presente pesquisa: a primeira IVG ocorreu na França, território em que o procedimento é 

legalizado há 40 anos, enquanto a segunda experiência de aborto foi feita no Brasil, onde a 

prática é considerada crime, com exceção dos permissivos previstos em lei: quando a gravidez 

representa risco à saúde da mulher, em casos de estupro e quando o feto apresenta anomalia 

cerebral diagnosticada, penaliza legalmente as mulheres que interrompem a gravidez de 

maneira clandestina.  

Atualmente, na França, as mulheres podem recorrer a dois métodos de IVG: o aborto 

cirúrgico, realizado na rede hospitalar; e o aborto medicamentoso, feito através da ingestão de 

comprimidos (pílula do dia seguinte), que pode ser realizado em hospitais e consultórios, este 

último procedimento representando cerca de 57% dos procedimentos realizados no país21. A 

narrativa de Violeta a respeito de sua experiência nos mostra que a análise sobre a questão do 

aborto vai muito além da necessidade de compreensão sobre o âmbito jurídico-criminal e que 

um contexto jurídico de suspensão da penalização legal não é suficiente para evitar outro tipo 

                                                           
21 17 DE JANEIRO: 40 anos de aborto legal na França. Disponível em: 

<http://www.cartacapital.com.br/sociedade/17-de-janeiro-40-anos-de-aborto-legal-na-franca-5605.html>. Acesso 

em: 23 jan 2015.   
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de penalização sobre as mulheres que abortam: a penalização moral e simbólica. Embora a 

interrupção da gravidez seja um procedimento gratuito nos hospitais públicos da França, 

Violeta atribui o bom atendimento que recebeu a uma questão de “sorte”, e não por acaso. O 

pensamento de Violeta quanto à sua própria “sorte” e a sensação de que o fato de ter sido bem 

atendida a coloca em uma posição de “exceção” reflete a contradição entre a legitimidade do 

direito das mulheres ao aborto na França e as dificuldades em acessar estes direitos nos hospitais 

e maternidades (SANTOS, 2012).  

Até hoje, cerca de 40 anos após a aprovação da Lei Veil, estudos sobre o sistema de 

saúde francês relacionado à reprodução mostram um paradoxo entre o permissivo legal que 

garante o direito ao aborto e as condições de realização do procedimento nos estabelecimentos 

de saúde.  

 

um quarto dos procedimentos de interrupção de gravidez acontece em apenas 

43 estabelecimentos, responsáveis então por mais de 1.000 abortos por ano. 

Diversos hospitais decretam não poder praticá-los (especialmente no caso de 

interrupções consideradas tardias, próximas da 14ª semana de amenorréia, ou 

seja, da 12ª semana de gravidez) e encaminham as mulheres a outros centros. 

Na região parisiense, o tempo médio de espera para se conseguir uma consulta 

nos hospitais públicos é de três semanas. (SANTOS, 2012, p. 135). 

 

A realização do aborto em um território livre do proibicionismo penal não foi 

suficiente para evitar que Violeta absorvesse a representação social do aborto que fez como 

“algo errado” e, mesmo sem perceber claramente os fatores que contribuem para os impactos 

emocionais que sentiu, ela menciona elementos moralmente utilizados para condenar 

socialmente o aborto, como a ideia de que seria um ato que “retira uma vida”, materializado 

através de uma dicotomia vida x morte, a partir da associação do fato com seu próprio 

aniversário, que simboliza o nascimento e a celebração pela vida, como algo que a teria deixado 

“mal”: “O aborto foi em agosto, alguns dias depois do meu aniversário. Aí fiquei mal”.  

Além disso, apesar de se constituir em uma prática não só legalizada, como também 

realizada em hospitais públicos, a facilidade de acesso à equipe médica por parte de uma mulher 

que deseja abortar não isenta os profissionais de saúde de uma reprodução do imaginário social 

sobre o aborto no exercício de sua profissão, fator subjetivo que influencia diretamente o 

atendimento médico prestado à mulher. Embora alegue não se lembrar claramente de sua 

primeira experiência de aborto, Violeta destaca uma reprodução do discurso biomédico que 

contribui fortemente para a construção de um imaginário que atribui a condição de pessoa ao 
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feto e o individualiza enquanto ser e que apresenta forte ligação com os impactos emocionais 

pós-aborto.  

 

“Não lembro como foi, se houve anestesia, como foi... lembro assim da cena, 

eu com as pernas abertas e ele fuçando ali e a assistente social, ela olhou e 

falou “olha, que embrião, tô vendo um embrião” e pronto. Depois é que foi 

complicado, emocionalmente, pra mim. Porque eu não tinha nenhuma dúvida 

do que tinha que fazer, mas quando fiz depois foi.. me senti mal. Não sei se 

foi a consciência pesada mas acho que foi mais um estado de tristeza, talvez 

pela questão hormonal que bateu... senti tristeza por ter tirado um bebê.” 

(Violeta, grifos meus) 

 

A conduta dos profissionais de saúde em situações de aborto nos diferentes territórios 

é ponto de análise importante para compreender os aspectos morais que envolvem a interrupção 

voluntária da gravidez e os impactos psicológicos/emocionais da mulher no pós-aborto. Assim 

como na França, a IGV é legalizada em Portugal, desde julho de 2007, após a regulamentação 

da Lei nº 16/2007, que permite a realização do aborto em um centro de saúde ou hospital 

público, até a 10ª semana de gestação. No entanto, o quadro de despenalização legal esbarra no 

poder biomédico: “cerca de 80% dos profissionais da saúde portugueses – em sua maioria os/as 

médicos/as – optariam pelo Estatuto de Objetores de Consciência” (PORTO, 2009, p. 106), ou 

seja, profissionais de saúde que acionam um poder simbólico (BOURDIEU, 1989) ao se recusar 

a realizar uma IVG dentro dos parâmetros legais de atuação, sob razões de cunho moral. Nesse 

sentido, em Portugal, território onde o aborto é legalizado desde 2007,  

 

observa-se que a lei está sendo aplicada, e isso significa que as mulheres estão 

tendo acesso à IVG nesses serviços de saúde, embora haja certa insatisfação 

por parte dos/das profissionais, principalmente traduzida num “mal estar 

necessário” em lidar com situações de aborto legal. [...] Ao que parece, os 

cuidados de saúde “primários” não estão sendo eficientes para atendimento às 

mulheres. [...] Com isso, observam que mesmo os/as médicos/as não 

objetores/as não estão motivados/as para realizar tais consultas. Alegam a 

pouca adesão das equipas médicas, falta de profissionais de apoio – 

administrativo e de enfermagem – e também falta de técnicos/as de saúde não 

objetores/as de consciência. (PORTO, 2009, p. 114). 

 

O direito das mulheres de abortar em países onde a prática é despenalizada, portanto, 

esbarra na contradição entre o contexto legal de despenalização e os aspectos morais e religiosos 

que estão entremeados na prática biomédica, acarretando assim em um processo de penalização 

moral sobre as mulheres que abortam. Embora tenha afirmado não se lembrar dos detalhes 

relacionados ao procedimento médico abortivo realizado na França, Violeta destaca um trecho 
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do discurso biomédico que enfatiza a presença do “embrião” no exato momento em que ela se 

encontrava sob a realização do procedimento abortivo. Ao mesmo tempo, ao relembrar o pós-

aborto, ela destaca que sentiu “tristeza por ter tirado um bebê”. Os impactos emocionais 

desenvolvidos após o aborto, de “tristeza” e “depressão”, ganharam outra conotação a partir de 

outro episódio discursivo que, dessa vez, passou a desconstruir no imaginário de Violeta a ideia 

de que ela havia “tirado um bebê”.  

 

“A única pessoa com quem eu realmente desabafei e entendeu que eu tava mal 

foi a mãe de uma amiga. Ela dizia: ‘Olha, Mel, relaxa, não era um bebê. Era 

apenas um ovo, veja um ovo que você vai fazer a omelete, era apenas isso, 

então não fique mal pensando no bebê porque ainda não era um bebê’.” 

(Violeta) 

 

A narrativa de Violeta nos mostra que, em uma análise antropológica sobre o aborto, 

não há como dissociar os aspectos jurídicos dos aspectos morais, que estão entremeados entre 

si através de práticas discursivas e relações sociais de gênero e poder que se intercruzam a todo 

o momento. No entanto, apesar das consequências que a ilegalidade do aborto traz à saúde e à 

vida das mulheres, a partir da presente pesquisa compreendo que a análise sobre a questão do 

aborto deve ultrapassar o âmbito dos aspectos jurídicos para entender a complexidade que 

envolve os aspectos morais e de que maneira eles transitam entre as mulheres que abortam e 

suas relações familiares e conjugais, trazendo à tona a necessidade da centralidade das 

categorias de gênero e poder. Através do depoimento de Violeta, é possível compreender que 

as noções de silêncio, trauma e memória, que serão aprofundadas mais adiante, se fazem 

presente em contextos que envolvem o aborto e independem de um contexto jurídico de 

(i)legalidade.  

  

3.3. Uma experiência compartilhada: os impactos emocionais do aborto  

  

Durante toda a narrativa de Violeta, as noções de autoculpabilização, silêncio, 

sofrimento e trauma se fazem presentes de maneira significativa em cada experiência de aborto 

vivida pela interlocutora. São repercussões emocionais (ASSUNÇÃO; TOCCI, 2003) que, 

embora identificadas a partir da trajetória particular da interlocutora, não se restringem à sua 

vivência individual. Os sentidos atribuídos pelo indivíduo a uma experiência, especialmente a 

processos traumáticos como a IVG, são produzidos subjetivamente a partir de uma trajetória 

que se constroi em constante interação com os outros e com os elementos constitutivos dessas 
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relações sociais, tais como os discursos morais, códigos de conduta, configurações familiares e 

conjugais, entre outros (SCHUTZ, 1979). Os significados atribuídos por Violeta à sua própria 

trajetória, portanto, evidenciam a importância afetiva que a entrevistada direcionava a cada 

evento em particular e, dessa forma, não podem ser dissociados dos investimentos emocionais 

a partir das relações estabelecidas entre ela e as gestações, das práticas discursivas que circulam 

os contextos analisados e das relações familiares e conjugais que constituem toda essa teia de 

significados (GEERTZ, 2008).  

Dessa forma, para compreender as noções de silêncio, trauma e autoculpabilização, 

presentes na narrativa da interlocutora, e os sentidos por ela atribuídos a essas experiências, 

analiso o aborto a partir da noção de “acontecimento” em FOUCAULT (2008), que emerge a 

partir da compreensão do evento como constitutivo da relação que o indivíduo estabelece 

consigo mesmo enquanto sujeito moral de suas ações, ou seja, uma apreensão de realidade a 

partir da qual se produzem e se reproduzem ações e discursos que pressupõem a existência de 

uma materialidade.  

A fenomenologia de Schutz (1979) como referencial teórico-metodológico emerge a 

partir da compreensão do aborto enquanto uma experiência compartilhada, que não ocorre de 

maneira isolada ou individual. Por mais que Violeta seja a protagonista das experiências 

narradas e que a IVG seja realizada em seu corpo, são eventos que não ocorrem senão a partir 

da interação do “Eu” com o “Nós”, ou seja, a partir de uma experiência compartilhada entre 

Violeta e seus pais, o primeiro namorado, o marido, o corpo médico presente em cada 

procedimento cirúrgico e, de uma maneira geral, com os códigos de conduta e os discursos 

morais que circulam sobre sua trajetória.  

 

O mundo da minha vida diária não é de forma alguma meu mundo privado, 

mas é, desde o início, um mundo intersubjetivo compartilhado com meus 

semelhantes, vivenciado, e interpretado por outros; em suma, é um mundo 

comum a todos nós. A situação biográfica única em que me encontro dentro 

do mundo a qualquer momento da minha existência é apenas, numa escala 

muito pequena, feita por mim próprio. Sempre me encontro dentro de um 

mundo historicamente dado que, tanto como mundo da natureza quanto como 

mundo sócio-cultural, existiu antes do meu nascimento e vai continuar a 

existir depois da minha morte. Isso significa que esse mundo não é só meu, 

mas é também o ambiente de meus semelhantes; além disso, esses semelhantes 

são elementos de minha própria situação, como sou da deles. (SCHUTZ, 1970, 

p. 159-160) 

 

As experiências de aborto relatadas por Violeta não se dão no tempo da narrativa, mas 

numa temporalidade em que o passado é resgatado através de uma memória que, por sua vez, 
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é tecida pelo próprio acontecimento atravessado por práticas discursivas. O resgate que a 

interlocutora faz de sua trajetória para relatar as experiências de aborto pelas quais passou se 

manifesta a partir do acionamento dessa memória, que se estrutura entre “batalhas simbólicas” 

(POLLACK, 1989) e “processos de negociação” (HALBWACHS, 1990) entre o silêncio e a 

revelação dos sentidos que se quer resgatar entre a experiência passada e o tempo presente. É 

nesse refazer de experiências passadas com base nas noções do presente que os sentimentos e 

as percepções revividas através da memória se fazem evidentes.    

Ao relatar sua primeira experiência de aborto, ocorrida há 23 anos, Violeta afirma não 

lembrar os detalhes do acontecimento, como o hospital onde o procedimento foi realizado, os 

procedimentos técnicos adotados, se sua mãe entrou com ela ou não na sala de cirurgia, entre 

outros. No entanto, os discursos dos parceiros e familiares mais próximos com relação à 

ocorrência de uma gravidez não planejada e ao processo de decisão que culminou na sua 

interrupção, são relembrados com exatidão. A tristeza e a depressão que Violeta afirma ter 

sentido após o primeiro aborto que provocou são percepções diretamente associadas à reação 

de seu primeiro namorado, “que quis se livrar do problema”, de seu pai, que “reagiu muito 

mal”, e à conduta de sua mãe no momento de recuperação do pós-aborto, que “fugiu do assunto” 

no momento em que Violeta “esperava que ela apoiasse”. A partir de seu relato, ela elenca dois 

fatores principais que a teriam ajudado a “superar” a dor de ter vivido essa experiência, embora 

ela ainda destaque certa “tristeza” ao se lembrar do acontecimento: uma conversa que teve com 

a mãe de uma amiga, que lhe explicou que “aquilo não era um bebê, era apenas um ovo que 

vira omelete”; e o nascimento de seu primeiro filho, dez anos depois do primeiro aborto. O 

processo de rememoração de ambos os acontecimentos se entrelaçam diretamente entre si a 

partir de dois elementos. Em primeiro lugar, a partir da percepção de “espiritualidade” que ela 

destaca ter sentido na segunda gravidez, uma “conexão com o lado intuitivo” que, segundo ela, 

não existia na ocasião da primeira gestação que ela interrompeu. 

 

“Eu já tinha outra trajetória interna, espiritual, então quando engravidei, me 

assustei, mas eu deitei, relaxei, meditei e me veio muito claramente a imagem 

de que era um presente que eu tinha que acolher. Uma sensação de amor muito 

grande. O fato de eu estar casada contribuiu para eu querer esse filho, mas o 

que mais contribuiu na verdade foi essa meditação. Eu deitei, respirei, fiz essa 

conexão que a gente geralmente faz no yoga, em retiros que já participei, e 

esses entes me apareceram e me mostraram que era um presente de amor, o 

sentimento que se conectou com a novidade, com a notícia foi o amor, então 

foi tudo perfeito. Isso é que é interessante, porque lá na França eu não tinha 

nenhuma religião, nenhuma espiritualidade, nenhuma conexão com o lado 

intuitivo, eu fui meio que caminhando de forma racional, guiada por modelos 
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racionais, como os de que com 15 anos não se podia ter filhos, como as ovelhas 

que ficam seguindo um caminho já predeterminado” (Violeta) 

 

Além disso, o discurso de Violeta a respeito de sua primeira experiência de 

maternidade revela a percepção de que, entre a realização do aborto e o nascimento de seu 

primeiro filho, ela estabelecia uma relação “com o mesmo ser”, “que havia voltado”.   

      

“E eu acho que é curioso isso, porque eu sei que não é muito racional isso que 

eu vou dizer. Mas, eu tenho certeza de que... porque eu abortei dia 18 de agosto 

de 1993. E dez anos depois, exatamente as datas certinhas, eu engravidei, 

lembro no dia ou no outro dia do meu aniversário. Teve uma festa lá no 

mercado, um show que eu fui com o pai dos meninos e eu engravidei nesse 

momento, do meu primeiro filho. Dá 10 anos certinho, é uma coisa estranha. 

Aí esse mesmo médico acha que é esse novo ser, que voltou espiritualmente, 

voltou pra mim e tal. Que é meu filho mais velho. E que foi interessante essa 

gravidez dele. A gravidez, o início da gravidez, que tive risco de aborto 

tambem, sangramento, então por esses motivos e o quadro inicial da gravidez. 

Eu já tive uns insights, mas uma coisa nada racional. E nesse lado a gente não 

pode falar de forma racional, é tudo muito intuitivo. Porque meu filho, ele veio 

assim, de uma forma bem, do mesmo jeito que o primeiro bebê, que eu abortei, 

ele veio de forma ousada, sem eu planejar nada, ele tem meio que uma tristeza 

nele, uma coisa melancólica, o homeopata que acompanha ele, quando faz o 

perfil dele, a personalidade, ele me diz isso. ‘Esse olhar dele é muito do 

melancólico, e o remédio é tal.’. E foram dois homeopatas que deram o mesmo 

remédio pra ele. Não sei se isso vem... antes de ouvir isso dos homeopatas, eu 

já sentia essa ligação, achava interessante essa coincidência, e na minha vida 

tem muitos ciclos de 10 anos, não sei explicar porque, mas acontecem coisas 

muito fortes que acabam com 10 anos. Então pode ser que ele tenha chegado 

para...” (Violeta) 

 

Nesse aspecto específico da trajetória de Violeta, os sentidos apreendidos através da 

elaboração do processo de luto e de sofrimento em sua primeira experiência de aborto são 

ressignificados em outra temporalidade – depois de 10 anos -, a partir de um novo 

acontecimento – o nascimento de seu primeiro filho – por meio do estabelecimento da 

maternidade enquanto relação fundante de novos laços sociais. Não se coloca em dúvida ou 

questionamento, na presente pesquisa, a compreensão de Violeta a respeito de que o feto da 

primeira gestação e o seu primeiro filho são o mesmo “ser” que “voltou”. O que se revela a 

partir da ligação entre esses dois acontecimentos na trajetória da entrevistada é uma estratégia 

estruturante que a auxilia no processo de elaboração do luto, na reconstrução do ser amado em 

seu novo cotidiano (KOURY, 2005) e, portanto, uma possibilidade de reconstrução de si mesma 

(SCHUTZ, 1979).  

Essa mesma estratégia acionada como ritualização do processo de luto (KOURY, 

2005) também serve como costura para a compreensão das repercussões emocionais também 
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identificadas a partir da narrativa sobre dois novos acontecimentos em sua trajetória 

reprodutiva: o segundo aborto provocado por Violeta e o nascimento de seu segundo filho. 

Sobre a sua segunda experiência de aborto, ela destaca ter se sentido 

 

“bem abalada, mas me senti perdida porque eu não entendi nada, eu tava 

sentindo uma conexão muito grande com o bebê e ele não desenvolveu. Mas 

eu entendi assim, que o bebê entendeu que não era o momento, foram sendo 

construídos os significados né. Ele deve ter percebido que não era o momento, 

que eu não tava preparada que ele ia atrapalhar toda a minha vida e não 

desenvolveu. E a rejeição do pai também foi muito grande.” (Violeta) 

 

Aqui, novamente a partir de uma percepção de “espiritualidade”, “conexão intuitiva”, 

Violeta reconstroi novos sentidos envolvendo dois acontecimentos vividos em uma nova 

temporalidade: entre o segundo aborto que havia provocado e o nascimento de seu segundo 

filho, ela destaca a percepção do retorno do mesmo “ser”.  

 

“Quando me lembro desse segundo aborto que fiz, fico tranquila, porque eu 

acho que meu segundo filho foi o mesmo ser desse segundo aborto, que 

voltou. Porque as mesmas sensações que eu tive no início dessa gravidez, eu 

senti com a gravidez do meu segundo filho. Três anos após o aborto eu 

engravidei. E nesse meio tempo, antes mesmo dessa gravidez, eu fui a uma 

sessão espírita e uma figura me disse que tinha um bebê me rondando, que 

havia ido embora e queria voltar. Quando eu estava grávida dele, senti coisas 

muito fortes, ouvia vozes. Em uma das noites, eu estava dormindo quando 

ouvia vozes fortes chamando “mãe” em francês. Quando eu ia olhar, meu filho 

estava dormindo. Em outro sonho, eu estava em um planeta, como o pequeno 

príncipe, com uma tia minha da França que faz mapas astrais, quando passou 

por nós uma bola de fogo, enorme e muito rápida. Conversei com a minha tia 

e chegamos à conclusão de que esse sonho resumia a personalidade dele – 

intempestivo e emotivo. Eu sentia que era uma menina, mas veio um menino. 

Sabe aquelas crianças solares, que são simpáticas com todo mundo? Esse é 

meu segundo filho.” (Violeta) 

 

Em meio a um acontecimento traumático para Violeta, chama atenção no relato dela a 

vivência de uma experiência ritualística do Santo-Daime e a importância dessa experiência para 

a mudança de percepção que ela tinha até então a respeito de seu segundo aborto.  

 

“na época eu estava descobrindo alguns grupos religiosos que usam o 

Ayuasca, e eu usei algumas vezes em momentos fortes, nunca fui adepta como 

eu sei que acontece, porque é tão forte, tantas coisas acontecem... aí depois do 

aborto fui no Daime, tava começando a construir um grupo aqui em Aracaju 

e fui lá, foi uma experiência muito bonita, eu me vi com o bebê, era uma 

menina, numa visão que eu tive, e a gente meio que se uniu as duas, como se 

fossem duas espirais se juntando, e era isso. As mensagens que eu recebi 

foram essas, de que ela entendeu que não era o momento, ela preferiu ir 
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embora e tava tudo bem, ela tava bem e fechei o ciclo desse jeito. Me ajudou 

muito, resolvi a questão interna muito tranquilamente.” (Violeta) 

 

A vivência ritualística através da qual Violeta estabeleceu um contato com o “o bebê” 

e a percepção posterior de que “ela entendeu que não era o momento”, “preferiu ir embora” e 

“estava bem” remetem, enfim a uma maneira particular e subjetiva que busca “solucionar o seu 

sofrimento e se apegar às novas configurações abertas a partir da morte de um ente amado, quer 

para si próprio, quer para a sua reconfiguração como indivíduo ligado à sociedade” (KOURY, 

2005, p. 11).  

O acionamento da memória para recompor um tempo, ou seja, para recriar os 

fragmentos da dor através das lembranças costuradas a partir de batalhas e negociações 

simbólicas entre o silêncio oriundo de um processo traumático e dos elementos que marcam 

nitidamente o acontecimento passado, revela, portanto, maneiras subjetivamente particulares 

de elaborar a perda, através da ressignificação de um “tempo revivido e reposto no presente da 

morte enquanto busca de sentido para a fatalidade” (Ibid., p. 97). Nesse intercurso entre a dor 

pessoal, as repercussões emocionais de acontecimentos passados e as lembranças que se 

refazem a partir de novos eventos e novas relações sociais vividas ao longo de sua trajetória, 

Violeta se refaz a partir de um processo interior e subjetivamente construído como estratégia 

para a superação da perda. 

As lembranças da entrevistada a respeito de sua trajetória reprodutiva em particular 

não se restringem a elementos através dos quais se pode refletir sobre uma biografia, mas 

emergem na presente pesquisa como um discurso entremeado de elementos que permitem 

analisar mais profundamente os aspectos morais, políticos e simbólicos entremeados na questão 

do aborto. Os depoimentos aqui levantados revelam que os condicionantes envolvidos em um 

processo de decisão que culmina na interrupção de uma gravidez são relacionais e situacionais, 

posto que envolve práticas discursivas, situações, relações sociais e a subjetividade de um 

sujeito que se constitui como sujeito moral de suas próprias ações e discursos (FOUCAULT, 

2008). 

Os sentimentos de “tristeza”, “depressão” e “trauma” atribuídos por Violeta às 

experiências vividas de aborto estão, portanto, intimamente ligados a uma memória que remete 

a condutas de parceiros envolvidos em relações conjugais vivenciadas por ela e, portanto, 

constitutivas de relações de gênero; a discursos e ações de familiares mais próximos; e a 

discursos biomédicos que auxiliam na construção de um imaginário específico a respeito dos 

sentidos atribuídos à prática do aborto. Ao resgatar esses sentimentos pela memória 
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subjetivamente constituída a partir de sua própria percepção dos acontecimentos passados surge 

aqui como uma estratégia de superação e, ao mesmo tempo, de ressignificação de processos 

traumáticos. O exercício da maternidade sobre “novos seres” que “voltaram” evidencia a 

adoção de estratégias que auxiliam na atribuição de novos sentidos não somente sobre os 

acontecimentos passados que deixaram marcas dolorosas, mas também sobre a vivência de si 

mesma, de um novo cotidiano que agora pode ser reconfigurado e reintegrado a uma vida 

considerada normal (KOURY, 2005).    
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CAPÍTULO 4 

“Até hoje elaboro isso”: entre a militância materna  

e a experiência do aborto 

 

Em uma noite comum de quarta-feira, eu escrevia em meu Diário de Campo as 

reflexões acerca da entrevista que havia feito com a interlocutora Laura dois dias antes, quando 

o telefone tocou. Tratava-se de uma amiga que eu havia conhecido em espaços de militância 

materna, através dos quais um grupo de mulheres – mães em sua maioria -, se articulam em 

torno de reivindicações pelo parto humanizado, o direito da gestante em ser acompanhada por 

doula ou de parir em casa, denúncias contra violência obstétrica, compartilhamento de 

depoimentos sobre as relações que desenvolvem com profissionais de saúde em situações de 

parto, entre outras pautas relacionadas. Ao telefone, ela dizia que estava com um “problema 

sério” e que precisava falar comigo pessoalmente, porque sabia que eu poderia “ajudá-la”, e 

perguntou se podia aparecer na minha casa. De imediato, imaginei que se tratasse de uma 

gravidez indesejada e que ela havia me procurado por imaginar que eu soubesse a respeito de 

algum “canal”, devido à minha rede de amizades e de militância feminista e, principalmente, 

por conta do meu objeto de pesquisa. No dia seguinte ela apareceu com uma amiga. Muito 

nervosa, disse que descobriu que estava grávida, mas que tinha certeza que não queria ter mais 

um filho. Através de uma amiga, ela soube a respeito de uma pessoa que realizava abortos 

através do procedimento cirúrgico e de outra pessoa que vendia Cytotec, mas não se sentia 

segura a respeito do que fazer e não sabia a quem recorrer, pois tinha “medo de morrer”. Falei 

então sobre a minha experiência, indiquei leituras sobre o assunto e me ofereci para acompanhá-

la caso ela optasse pelo procedimento cirúrgico. Ela disse que não queria “trazer problemas” 

para mim e que poderia ir com a amiga que estava ao lado, que, por sua vez, já havia abortado 

através da ingestão de Cytotec. Na mesma semana, liguei para ela pra perguntar sobre a sua 

decisão e como estava, ao que ela me respondeu que conversou com a “pessoa” responsável 

pela realização do aborto, mas não se sentiu segura, pois pela explicação que recebeu, ela achou 

o método “invasivo” e disse que não estava com “coragem” de deixar a pessoa “mexer” em seu 

corpo. Perguntei o que ela iria fazer e ela então disse que preferia tomar Cytotec. Perguntei se 

ela, como profissional da saúde, tinha noção acerca dos riscos do Cytotec, se ela sabia que boa 

parte das mulheres precisam recorrer ao atendimento de urgência depois da ingestão, por conta 

de hemorragia ou pra fazer a curetagem e limpar o útero. No entanto, a amiga dela disse que já 

havia tomado e que “deu tudo certo”, então ela optou pelo medicamento.  
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No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo que havia tomado o Cytotec 

e que “não aconteceu nada”, “não sentia nada” e nem sangrava, que estava com muito medo e 

não sabia o que fazer. Perguntei se ela queria ir ao hospital e ela respondeu que não queria ir 

“de jeito nenhum” e que iria “ficar quietinha” pra “ver o que acontece”, e disse pra eu não me 

preocupar porque ela estava acompanhada pela amiga. Ressaltei que meu telefone iria ficar 

ligado, mas ela não entrou mais em contato comigo. Alguns dias depois liguei para saber como 

ela estava e o que tinha acontecido e ela me respondeu que estava bem, mas não queria falar 

sobre o assunto, porque foi “muito difícil”, “deu merda” e ela teve que recorrer ao atendimento 

de urgência. Disse que agora passava por um “momento espiritual difícil” e que queria 

“relaxar”, não queria mais falar “sobre esse assunto com ninguém”. Não insisti e não toquei 

mais no assunto, mas disse-lhe que, caso quisesse conversar, bastaria me procurar. Cerca de 

quatro meses depois, recebi uma mensagem de outra interlocutora, Laura, com um depoimento 

pessoal acerca de suas sensações após a realização da nossa entrevista. No relato que introduz 

o Capítulo 2 dessa dissertação, ela fala que percebeu “o quanto guardar isso estava fazendo 

mal” e o quanto a nossa entrevista a havia ajudado a “se libertar” desses anos todos de silêncio, 

depoimento que fora determinante para delinear uma série de reflexões levantadas ao longo 

desta pesquisa acerca do silêncio enquanto categoria de análise e dos impactos emocionais do 

aborto.  

Para além da experiência e do relato de Laura e das reflexões e análises que eu estava 

amadurecendo para a escrita etnográfica, pensei sobre a experiência de Júlia e a sua decisão em 

silenciar e se recusar a falar sobre o assunto, até mesmo comigo, a quem ela havia procurado 

ajuda poucos meses antes. Pela relação de amizade que tínhamos e pela confiança que ela teve 

em me procurar naquele momento que até então eu supunha ter se tornado traumático (supunha, 

porque não sabia o que tinha acontecido), decidi então procurá-la. Falei sobre as relações de 

confiança que eu estabelecia com minhas interlocutoras, sobre o tom das nossas conversas e, 

sem entrar em detalhes a respeito dos relatos até então coletados e da identidade delas, falei um 

pouco sobre o modo como eu utilizava esses discursos pra falar sobre o aborto. Falei que, em 

alguns casos, a interlocutora demonstrava certo alívio e falava em “libertação” após as nossas 

conversas, devido à quebra do silêncio. Perguntei se se ela estava mais preparada para falar 

sobre o assunto e disse que, caso ela quisesse, eu gostaria de ouvir. Ela então me pediu desculpas 

pelo “afastamento” e disse que naquela época precisava “se isolar”, que se sentia melhor, mas 

que não estava preparada para falar sobre a sua experiência, tanto em uma conversa de amigas 
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quanto em um depoimento para a pesquisa. Dessa vez eu percebi que realmente não poderia 

mais falar sobre o assunto com ela e a deixei “em paz”. 

Cerca de dois meses depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que “agora sim” 

se sentia preparada pra falar e pediu que eu fosse para a casa dela em um dia de sábado. Eu 

respondi que poderia ir, mas que se ela não se sentisse segura, não precisava “forçar a barra”, 

ao passo que ela me confirmou que estava “tudo bem” e a entrevista poderia ser realizada 

naquele dia. No sábado pela manhã, ela me mandou uma nova mensagem, dessa vez afirmando 

que “realmente” não se sentia segura.  

 

“Eu achava que podia falar, mas não posso. Acordei meio mal, não tô me 

sentindo bem, acho que eu não vou conseguir não. Mas queria muito ajudar 

na sua pesquisa” (Júlia)  

 

Percebia que, ao mesmo tempo em que Júlia não conseguia falar abertamente sobre o 

assunto, ela queria falar. A variação constante entre “agora eu posso falar” e o “realmente eu 

não me sinto segura” demonstrava uma angústia, ela parecia estar lutando consigo mesma para 

conseguir superar as lembranças de uma experiência “muito difícil”. Sugeri então que ela 

começasse a escrever sobre tudo isso, como numa espécie de diário em que você “conversa” 

com uma pessoa imaginária e ao mesmo tempo consegue colocar pra fora os sentimentos e 

sensações que talvez tivesse vergonha ou receio de falar para alguém. Ela então propôs me 

mandar seu depoimento por e-mail. Até aquele momento eu havia implementado uma maneira 

particular de realizar entrevistas. Como se tratava de um assunto delicado, eu buscava sair de 

uma certa formalidade que caracteriza uma entrevista voltada à pesquisa acadêmica e procurava 

dar um “ar de bate-papo”, a fim de que as mulheres pudessem se sentir mais à vontade para 

falar sobre o assunto.  

Na mesma hora, pensei em alguns elementos que pudessem se tornar uma barreira de 

comunicação entre Júlia e eu. Em primeiro lugar, em uma conversa por e-mail não seria possível 

observar a linguagem do corpo, as expressões e até mesmo perceber os aspectos de uma 

narrativa que causam algum tipo de emoção ao serem acionadas no momento da entrevista, 

aspectos fundamentais para a minha observação etnográfica. Além disso, não haveria a 

possibilidade de fazer uma pergunta a partir dos rumos da conversa, ou seja, dificilmente eu 

poderia pedir que ela falasse mais ou se aprofundasse mais sobre um ou outro aspecto ao longo 

da entrevista. Ou seja, sem “um processo constante de criação enquanto dura o jogo de 

perguntas e respostas”, a entrevista não teria o “caráter dialógico” (NAVES, 2007) que procurei 

manter na minha relação com as interlocutoras. 
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No entanto, diante da disponibilidade que ela havia demonstrado em colaborar com a 

pesquisa e da vontade de externar seu depoimento apesar das ressalvas, eu lhe disse que 

mandaria algumas perguntas que eu geralmente fazia para as outras interlocutoras e que ela 

poderia responder ao seu modo, sem necessariamente seguir uma ordem. Enviei uma série de 

perguntas sobre sua trajetória reprodutiva, as experiências de parto e aborto e ela me respondeu 

em um intervalo de 15 dias.   

 

4.1. “Houve uma cisão dentro de mim”: aspectos morais de uma experiência controversa 

 

De imediato, alguns elementos já me chamavam atenção antes mesmo de eu ler suas 

respostas, principalmente em relação à angústia que ela demonstrava ao pensar no assunto e à 

ressalva em falar sobre a sua experiência comigo, que me fez questionar se seria motivado por 

medo, vergonha ou algum outro sentimento relacionado. No entanto, preferi refletir melhor 

após a leitura do e-mail, para não incorrer no risco de me precipitar em julgamentos pessoais, 

que nem de longe ajudariam no desenvolvimento da dissertação.  

O “medo”, aliás, foi um elemento citado por Júlia em seu texto como um fator criado 

a partir da “atmosfera de clandestinidade”. Como resposta a uma pergunta direta a respeito da 

sua experiência do aborto e de como se sentiu antes, durante e depois do procedimento, Júlia 

afirmou: 

 

“Muito doloroso emocionalmente. Fisicamente não senti absolutamente nada, 

além de fracas cólicas e um forte sangramento indolor. Mas psicologicamente 

não foi fácil. Apesar de eu ter certeza que eu não queria ter outro filho naquele 

momento e que tê-lo realmente não seria a melhor opção, eu também estava 

triste pela alternativa de ter que fazer o aborto. Como profissional da área da 

saúde eu sempre fui uma defensora do aborto, mas por dentro eu tinha a 

certeza que nunca iria fazer um. Então, houve uma cisão dentro de mim. Eu 

me vi atrás de uma coisa que nunca imaginei que fosse ter coragem para fazer. 

Espiritualmente eu também acreditava que ia ter repercussões e iria conviver 

com isso, tendo para sempre este acontecimento marcado em minha vida. Até 

hoje elaboro isso. Não é fácil, não é bom, não é simples. Acredito que 

nenhuma mulher aborta porque gosta de fazer isso, não é uma decisão leve.” 

(Júlia) 

 

Em primeiro lugar, Júlia deixa claro que sempre defendeu o aborto “enquanto 

profissional de saúde”, fazendo uma associação entre a prática de abortar a uma questão de 

saúde, mas não fica claro a partir de qual ordem argumentativa – se é por uma concepção 

ideológica de que o aborto deve ser encarado como uma questão de saúde pública ou se é por 
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casos de aborto em sua rotina de trabalho, ou a partir da associação entre esses dois possíveis 

fatores. No entanto, embora ressalte que defende o aborto enquanto profissional, ela afirma que 

“por dentro eu tinha a certeza que nunca iria fazer um”, concepção que, ao ser contradita a partir 

da realização de seu próprio aborto, acabou provocando uma “cisão dentro” dela. Os motivos 

pelos quais Júlia afirma ter certeza de que nunca teria “coragem” de fazer um aborto não ficam 

claros, embora posteriormente ela associe sua concepção a uma questão “espiritual” – 

“Espiritualmente eu também acreditava que ia ter repercussões e iria conviver com isso”. 

Percebe-se então que, embora Júlia defenda o aborto associando-o a uma questão de saúde, ela 

também o associa a uma questão “espiritual”, o que remete inevitavelmente a questões sobre a 

relação entre corpo e alma, aspecto comumente debatido a partir de concepções morais e 

religiosas em torno da concepção do feto enquanto pessoa (ROSADO-NUNES, 2006). A partir 

de uma associação entre o aborto que realizou a uma questão “espiritual” que teria 

“repercussões” e com as quais ela teria “que conviver”, Júlia diz que “Até hoje elaboro isso”, 

levando à compreensão, portanto, de que a difícil elaboração sobre a sua experiência de aborto 

parte de uma questão “espiritual”. 

Em seguida a essa pergunta, questionei se houve alguma complicação pós-aborto, ao 

passo que ela objetivamente respondeu: “Não, tudo ocorreu de forma bem tranquila”. Aqui, 

preciso resgatar um dado interessante que não compõe o discurso de Júlia, mas que aciono a 

partir da minha observação etnográfica acerca de sua experiência pois, embora ela tenha me 

procurado enquanto amiga na época em que desejava fazer um aborto e apesar de não ter 

pensado em abordar a sua experiência até que houvesse o seu consentimento, era inevitável 

para mim, em meio à realização de uma pesquisa sobre aborto, realizar essa observação 

etnográfica. Após a ingestão do Cytotec e a todo momento reafirmando seu medo em nossas 

conversas, Júlia não me falou porque o pós-aborto havia sido “muito difícil” e o que ela queria 

dizer com “deu merda”, embora tivesse deixado claro que precisou de ajuda hospitalar. Em 

seguida, disse que não queria mais falar sobre o assunto ao destacar que passava por um 

“momento espiritual difícil”. Ao acionar a memória acerca de meu questionamento sobre uma 

possível complicação no pós-aborto, ela classificou essa etapa de sua experiência como 

“tranquila”. No depoimento de Júlia, não fica claro se a “merda” a que ela se refere tem relação 

com o atendimento hospitalar, o atendimento pelos profissionais de saúde, a família ou a algum 

aspecto psicológico, como havia ficado claro no discurso de outras entrevistadas que passaram 

por momentos delicados tanto no tocante à relação com os profissionais de saúde – “dois 

abortos e uma parte de mim morreu ali, naquela sala em que acordei sem a pulseirinha de 
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identificação” (Laura) – quanto à questão emocional e espiritual – “senti tristeza por ter tirado 

um bebê” (Violeta).  

Mas, a partir da pergunta seguinte – “Em algum momento se sentiu com a consciência 

pesada ou com algum sentimento relacionado à culpa?” -,  

 

“Sim, em vários momentos, mas a minha certeza que não podia ter naquele 

momento era muito forte, muito grande, que nenhum sentimento de culpa me 

faria repensar. Na verdade, percebo que havia uma contradição muito grande 

dentro de mim, pois por um lado eu me sentia tranquila e certa da minha 

decisão e nada a abalava, mas por outro, havia alguns sentimentos pesados e 

tristes. É difícil ser objetiva quando se trata deste tema, para quem fez um 

aborto. Bom, pelo menos, para mim. Eu não consigo avaliar o aborto de uma 

forma linear, racional apenas, apesar de ter agido também, e, principalmente, 

racionalmente. O que quero dizer é que é uma mistura de muitos sentimentos 

e pensamentos. Não consigo definir com linearidade e coerência o que se 

passou dentro e fora de mim, as palavras não alcançam isso.” (Júlia) 

 

Uma das principais dificuldades que senti para acessar o depoimento de Júlia a partir 

do olhar antropológico deve-se à questão do e-mail ou de um veículo virtual de comunicação 

como ferramenta intermediária entre eu e ela. Embora seu discurso seja entremeado de uma 

série de aspectos psicológicos e sentimentos relacionados à experiência que ela relata, foi difícil 

para mim associar percepções de tristeza, culpa, trauma, silêncio e outros aspectos emocionais 

citados por ela em seu relato, a não ser pelas palavras que ela utiliza – ao contrário das 

observações e sensações a que inevitavelmente pude ter acesso em outras entrevistas, enquanto 

conversava com as mulheres e percebia suas lágrimas, os momentos da entrevista que eram 

marcados por intervalos de silêncio, as expressões corporais, entre outros. Uma série de 

elementos citados por Júlia em seu relato não puderam ser aprofundados por conta desse 

“distanciamento”. No entanto, a presença de um veículo virtual enquanto intermediário na nossa 

relação enquanto pesquisadora e entrevistada não pode ser dissociada das sensações que 

constituem a sua experiência a partir de uma compreensão particular do aborto, algo que ela 

“tinha certeza” que nunca teria “coragem” de fazer. A dificuldade de Júlia em falar sobre a sua 

experiência está inevitavelmente ligada à “clandestinidade”, citada por ela como um fator 

causador de “medo”, e às concepções morais e religiosas que associam a questão do aborto à 

“morte do bebê”. Ao falar sobre sua experiência de aborto, outra entrevistada, Violeta, deixa 

claro que foi a sua experiência “espiritual” que a ajudou a superar o segundo aborto com 

“tranquilidade”, a partir do convencimento de que aquele “bebê” que ela havia tirado teria 

“conversado” com ela e havia dito que estava “tudo bem”, que ele “entendeu que não era o 

momento”. Somente a partir da “constatação” de que o “bebê” estava “bem” é que ela pôde 
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falar sobre essa experiência com “tranquilidade”. Se, por um lado, no discurso de Violeta pode-

se perceber que a “tranquilidade” sentida após a experiência espiritual relaciona-se a uma 

“culpa” que deixa de existir a partir de então, no discurso de Júlia essa culpa não só se faz 

evidente como se relaciona diretamente à “questão espiritual”. 

 

4.2. “Uso corporal”: ambiguidades entre o parto e o aborto como direitos sexuais e 

reprodutivos  

 

A partir de perguntas relacionadas à sua trajetória reprodutiva, Júlia também falou 

sobre o seu parto: 

 

“Não foi como eu havia idealizado. Eu estava querendo um parto sem 

intervenções desnecessárias e isso não ocorreu. Além disso, estive sozinha 

durante todo o tempo de internação hospitalar, sendo obrigada a permanecer 

quieta no leito. Senti-me privada de minhas vontades, direitos e bastante 

violentada. Precisei discutir com o médico durante as contrações para que ele 

não colocasse o soro com ocitocita em mim. Não tinha liberdade para andar, 

beber água e comer. Também não podia ficar na posição que eu me sentia 

mais confortável. Também sofri violência verbal-psicológica. Apesar da 

assistência ‘desumana’ e ‘mecanizada’, eu pude me conectar plenamente ao 

meu corpo no momento do expulsivo e vivi o nirvana, o êxtase, um transe, foi 

transformador.” (Júlia) 

 

No relato de Júlia a respeito de seu parto, é possível perceber noções muito claras de 

um empoderamento relacionado não só ao funcionamento do seu próprio corpo em um trabalho 

de parto, como também com relação aos seus direitos e a procedimentos técnicos específicos 

utilizados por médicos, como a colocação do “soro com ocitocina”. As “intervenções 

desnecessárias” às quais Júlia se refere em seu relato são procedimentos médicos de intervenção 

ao trabalho de parto que as ativistas do parto humanizado consideram agressivas e constitutivas 

de ações de violência obstétrica, como foi explicitado anteriormente. Além disso, também são 

apresentados elementos que se relacionam diretamente com os preceitos disseminados pelo 

ideário do parto humanizado. Uma das pautas levantadas pela militância materna pelo parto 

humanizado, da qual Júlia faz parte, é o empoderamento sobre o seu próprio corpo, elemento 

citado novamente a partir de sua vivência enquanto profissional de saúde: 

 

 “Como profissional de saúde, vejo diariamente uma distância que as mulheres 

têm do seu próprio corpo, uma falta de intimidade, de informação e 

apropriação. Acredito que deve haver nas mulheres maior empoderamento do 
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seu próprio corpo, mas isso é reflexo de toda uma construção sócio-cultural 

arraigada.” (Júlia) 

  

A reafirmação em torno dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres é outra 

bandeira fortemente entoada pela militância do parto ativo, entre os quais se destaca a atuação 

da REHUNA – Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento -, um dos principais 

movimentos nacionais em torno da humanização do parto. 

 

As atividades do grupo são expressão de um entendimento entre uma prática 

do feminismo histórico no Brasil, um feminismo de base, ligado às áreas da 

saúde e da sexualidade, e que vem atuando no campo dos movimentos sociais 

e nas lutas populares e de uma vertente mais contemporânea do feminismo 

que tem crescido no país nas últimas décadas. [...] Do feminismo ligado à 

saúde vem a preocupação com os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres 

atendidas pelas parteiras, entre os quais encontrando-se o parto e o resgate da 

autonomia da pessoa, quanto ao conhecimento e do direito de decidir sobre o 

seu próprio corpo, além de toda a dimensão especificamente metodológica. 

(TORNQUIST, 2004, p.231)   

 

No entanto, a partir da análise antropológica sobre a narrativa de Ana Carolina, pude 

perceber que o empoderamento não é uma caraterística individual ou um conceito  que pode 

ser atribuído a um indivíduo de maneira dissociada de sua trajetória, das relações sociais que 

são estabelecidas ao longo do processo, entre outros. Ao analisar os discursos e as práticas 

relacionadas à militância pelo parto humanizado em Sergipe, Oliveira (2014) destaca a 

associação da noção de empoderamento a um “uso corporal” que, embora se relacione ao corpo 

da mulher, é “amparado” por uma “rede” de atuação específica.  

 

as mudanças propostas pelo movimento de humanização do parto objetivam 

proporcionar à gestante o protagonismo dessa experiência através da 

informação, do aprendizado de um “uso corporal” – esquecido pelos hábitos 

culturais da sociedade moderna – e do empoderamento feminino sobre seu 

corpo, sexualidade e direitos reprodutivos; uso amparado por uma rede 

pedagógica e de apoio que propaga o resgate de práticas ancestrais que 

reaproximam a mulher de sua ancestralidade.  (OLIVEIRA, 2014, p. 85) 

 

Sob a ideia de que a mulher deve se apoderar do protagonismo de seu próprio parto, a 

conexão com a sua ancestralidade é um dos elementos-chave que integram o ideário construído 

em torno do parto humanizado. A ideia de que a mulher “precisa” resgatar os saberes ancestrais 

para “se empoderar” de sua própria gestação e de seu parto e, assim, exercer o seu 

protagonismo, remete inevitavelmente à ideia de recuperação de um “instinto materno” que 

teria se perdido em meio à “desestruturação de redes de saberes femininos” (KNIBIHELER, 
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1995, p. 360), compreendidos como um conjunto de conhecimentos que as mulheres exerciam 

sobre seus próprios corpos, mas que teriam sido substituídos a partir do século XIX, com o 

surgimento da clínica médica, o processo de medicalização da reprodução e a perseguição  ao 

ofício das parteiras, benzedeiras e curandeiras (TORNQUIST, 2004). A ideia do 

empoderamento da mulher sobre o seu próprio corpo, nesse sentido, está relacionada à presença 

de ideários relacionados ao ecofeminismo ou feminismo essencialista, um “novo essencialismo 

que celebrava o primado da natureza e as qualidades femininas decorrentes da experiência 

maternal” (BADINTER, 2011, p. 74). A militância em torno de reivindicações pelo parto 

humanizado, portanto, parte da crítica à medicalização da reprodução e ao modelo hospitalar 

de assistência ao parto que, por enxergá-lo como um evento patológico, atua a partir de uma 

série de intervenções médicas que são consideradas desnecessárias e constitutivas de um quadro 

de violência obstétrica pela militância em torno do parto humanizado, tais como o uso rotineiro 

de soro com ocitocina, a Manobra de Kristeller e a episiotomia, entre outros (TORNQUIST, 

2004).  

Nesse sentido, a partir da crítica do movimento pelo parto humanizado à apropriação 

da clínica médica sobre o corpo da mulher e sobre o seu processo reprodutivo, compreende-se 

que a clínica médica faz parte do que Foucault (1992c) denomina de biopoder, processo a partir 

do qual o corpo e os seus processos biológicos se tornaram objeto de investimento político 

através do qual se poderia exercer um controle social (FOUCAULT, 1992c).  

 

Os instrumentos e as técnicas obstétricas, criados e usados no campo da 

medicina da mulher, são reveladores desta visão, ao mesmo tempo em que 

estão carregados de associações com a sexualidade e a ascendência dos 

homens sobre as mulheres ou, neste caso, dos médicos sobre suas pacientes. 

Embora, no século XX, o corpo feminino tenha adquirido um estatuto de 

simetria em relação ao corpo masculino, ele não deixou de ser visto em uma 

posição de assimetria e englobamento pelo masculino. (TORNQUIST, 2004, 

p. 72). 

 

A partir da associação os ideários relacionados à militância pelo parto humanizado, do 

qual Júlia é militante ativa, e a noção foucaultiana de biopoder relacionado ao corpo da mulher 

enquanto um corpo passivo cujos processos biológicos necessitariam de intervenção médica, a 

princípio, podem ser relacionados às reivindicações em torno do direito da mulher ao aborto, 

que também giram em torno da necessidade de empoderamento da mulher sobre o seu próprio 

corpo. No entanto, aponto uma contradição no que, a princípio, soa como uma luta para que a 

mulher possa exercer seus direitos reprodutivos, o que remete a um embate contra intervenções 

externas que pretendem se sobrepor à autonomia reprodutiva da mulher. Ao fazer um chamado 
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para que as mulheres procurem exercer a autonomia sobre o seu próprio corpo, esse processo 

de empoderamento que se estimula a ser acionado é relacionado diretamente ao parto, processo 

biológico a partir do qual se estabelece um ideal de maternagem ligado ao “retorno da natureza”. 

Ou seja, o empoderamento sobre o próprio corpo, no sentido apregoado pelo parto humanizado, 

gira em torno de uma necessidade de libertação, individual ou coletiva, que a mulher 

conquistaria para si através do embate com ferramentas de saber/poder que se impõem sobre 

seu corpo. No entanto, essa libertação teria como fim não a autonomia da mulher sobre o seu 

próprio corpo e os seus direitos de uma maneira geral, independente do projeto de agência 

(ORTNER, 2006b) que ela escolhe para sua vida, mas um empoderamento voltado ao exercício 

da maternidade a partir do resgate do “instinto materno”, um preceito ecobiológico que 

compreende a mulher como uma mãe em sua “essência”. Percebe-se, portanto que os discursos 

da militância pelo parto humanizado em torno da reivindicação pelo empoderamento e 

autonomia da mulher no exercício de seus direitos reprodutivos apresenta um disparate22 

(FOUCAULT, 1992b), ao passo que reivindica um protagonismo que deve ser exercido como 

um meio para um exercício “instintivo” de maternagem.  

No entanto, a noção de direitos reprodutivos deve ser pensada 

 

em termos de poder e recursos: poder de tomar decisões com base em 

informações seguras sobre a própria fecundidade, gravidez, educação dos 

filhos, saúde ginecológica e atividade sexual; e recursos para levar a cabo tais 

decisões de forma segura. Esse terreno envolve necessariamente as noções 

essenciais de ‘integridade corporal’ ou ‘controle sobre o próprio corpo’. 

(CORRÊA; PETCHESKY, 1996, p. 149).  

 

Ou seja, o conceito de direitos reprodutivos ultrapassa a ideia de autonomia da mulher 

que tenha como fim o direito ao protagonismo do seu próprio parto ou ao exercício da 

maternidade. Diretamente relacionado ao direito à saúde, o conceito de direitos reprodutivos é 

recente e ganhou força, sobretudo, a partir dos planos internacionais traçados nas Conferências 

do Cairo, de 1994, e de Beijing, de 1995 (SARMENTO, 2006). A partir do entendimento de 

que o acesso à saúde é um direito fundamental que deve ser assegurado à população de maneira 

geral, compreende-se que esse acesso deve passar pelo direito ao controle da natalidade, à 

                                                           
22 Em Foucault, o termo disparate é utilizado para se referir à maneira pela qual os acontecimentos e os 

discursos acerca desses acontecimentos podem se relacionar de forma desconexa ou contraditória. Ao contrário do 

comumente utilizado na língua portuguesa, aqui o “disparate” não representa um discurso sem sentido ou sem 

propósito mas, ao contrário, um tipo específico de sentido que se atribui ao acontecimento, mas que pode escapar 

ao que se entende como “verdadeiro” na medida em que a própria consciência luta para estabelecer uma 

continuidade, uma identidade contraditória ao que ela entende como “verdade” (FOUCAULT, 1992b).   
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procriação sem riscos para a saúde e ao “livre exercício da sexualidade e da reprodução 

humana” (Ibid.) Além de estabelecer o direito de acesso à saúde reprodutiva, a compreensão de 

direitos reprodutivos desassocia completamente o exercício da sexualidade à reprodução – 

dessa forma, ao imperativo da maternidade. Além disso, é com base nessa noção de direitos 

reprodutivos que se atribui à mulher o direito ao aborto (CAVALCANTE; XAVIER, 2006).  

A partir da compreensão de que os sentidos atribuídos por um indivíduos às 

experiências que marcam sua trajetória relacionam-se diretamente a um processo subjetivo de 

constituição de si mesmo (FOUCAULT, 2004) em interação com outros sujeitos e com 

discursos morais, códigos de conduta, configurações familiares e relações sociais que ele 

estabelece ao longo dessa trajetória (SCHUTZ, 1979), reflito sobre os significados atribuídos 

por Júlia à sua experiência de aborto a partir de seu discurso não como um indivíduo isolado, 

mas em consonância com sua trajetória pessoal e profissional e com a rede feminista da qual 

ela faz parte e que está diretamente associada à construção de suas concepções acerca de direitos 

reprodutivos, empoderamento e maternidade. Dessa maneira, ao trazer à tona as concepções 

relacionadas à luta pelo parto humanizado enquanto um direito reprodutivo da mulher, não 

pretendo lançar nenhum juízo de valor acerca dos preceitos politicamente disseminados a partir 

de um feminismo relacionado ao exercício da maternidade. No entanto, elas são contrapostas à 

questão do aborto na medida em que analiso uma trajetória reprodutiva marcada pelo trânsito 

entre duas concepções divergentes de direitos reprodutivos e que envolve aspectos morais 

fundamentais ao aprofundamento analítico sobre a questão do aborto.  

Na narrativa de Júlia percebe-se, dessa forma, a influência que, tanto o aspecto legal 

do aborto quanto uma concepção filosófica acerca da vida, tiveram sobre a sua experiência e, 

mais ainda, sobre a sua dificuldade em falar sobre o assunto. Entre a realização do aborto e o 

momento em que ela finalmente decidiu verbalizá-lo, mesmo que por e-mail, passou-se um 

tempo de seis meses, dado que se reflete diretamente no aspecto metodológico da pesquisa. 

Para que Júlia passasse a integrar minha pesquisa enquanto interlocutora, foi preciso que eu 

pudesse encontrar uma forma de associar o meu ritmo de reflexão e produção etnográfica, que 

não está isento do ritmo de produção acadêmica e dos prazos estabelecidos para a entrega da 

etnografia, ao ritmo de preparação, reflexão e verbalização da interlocutora acerca de uma 

experiência pessoal sobre a qual a pesquisa se propõe a fazer uma análise antropológica. Nesse 

sentido, é inevitável perceber, diante de um objeto de pesquisa que se situa em um universo de 

criminalização, práticas clandestinas, tabus morais e reprovação social, a delicadeza que se 
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torna necessária ao estabelecimento da relação entre a pesquisadora e dos sujeitos da pesquisa, 

inclusive quanto à necessidade de associar o tempo da pesquisa ao tempo da interlocutora. 
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CAPÍTULO 5 

O aborto como “necessidade”: agência, empoderamento e a construção social da 

maternidade 

 

“Pra você querer aquela gravidez,  

não é só o corpo te dizer que você está grávida,  

é você querer estar grávida também e ter aquele filho” 

(Ana Carolina) 

 

Ana Carolina foi a única entrevistada que recusou o anonimato: “Pode usar meu nome 

mesmo, não tenho problema nenhum em falar sobre isso”. Conversamos em sua casa, onde 

mora com a família – a mãe e duas filhas. Nos conhecemos há cerca de dez anos, quando entrei 

para a graduação e ela participava do movimento estudantil e de espaços de discussão e de 

mobilização feministas. Por saber de sua trajetória feminista, entrei em contato com ela para 

saber se conhecia alguma história de aborto em meio à suas redes de amizade e militância e ela 

prontamente se ofereceu para colaborar com a pesquisa.  

Carolina engravidou pela primeira vez aos 15 anos e, embora se tratasse de uma 

gravidez inesperada, ela decidiu seguir adiante, pois relata que, à época, mantinha “um 

relacionamento bom, estável” com o então namorado e ambas as famílias foram “acolhedoras” 

naquele momento e “deram todo o suporte”. Alguns anos depois, o relacionamento chegou ao 

fim e Carolina casou-se com outro homem, relacionamento no qual nasceu sua segunda filha. 

Poucos meses após o nascimento da segunda filha, ela engravidou novamente, mas dessa vez 

decidiu interromper a gestação. Segundo ela, “minha filha tinha acabado de nascer, eu ainda 

amamentava, ia voltar ao trabalho, em breve iria retomar minha rotina, não queríamos de jeito 

nenhum”. Em seu relato, é possível perceber que a referência sobre o desejo de interromper a 

gravidez – “não queríamos” – inclui também o marido. Entre o momento de descoberta da 

terceira gestação, a manifestação do desejo de não ter mais um filho e a decisão que culminou 

no aborto, ela ressalta a participação e o apoio de toda a família.  

 

“Ele [o marido] me respeitou muito, sabia que seria difícil e que eu não queria, 

me apoiou demais. Minha mãe também respeitou, me entendeu, tudo isso foi 

fundamental pra me trazer segurança e tranquilidade. Eu já sabia que não 

queria, só não sabia o que fazer, como seria. Mas descobrimos o contato de 

uma pessoa que fazia em casa, não nos deslocamos a nenhum local 

clandestino, não tive que entregar meu corpo a um desconhecido. Eu estava 

segura e tive minha família ao meu lado”. (Ana Carolina) 
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Dois fatores são citados pela entrevistada, portanto, como determinantes para que ela 

ficasse “segura” e “tranquila” em uma situação de aborto clandestino: o apoio da família e o 

fato de ter interrompido a gestação em casa. Através de sua rede de amizades, o então marido 

de Ana Carolina descobriu o telefone de um farmacêutico que vendia Cytotec e fazia a aplicação 

em domicílio. No dia e hora marcados, ele apareceu, aplicou a medicação e deu recomendações 

de repouso. Ana Carolina estava acompanhada pelo marido e pela mãe. Mas, algumas horas 

depois, ela apresentou hemorragia e seguiu para a urgência de um hospital particular com o 

marido. Ao chegar à recepção, disse que estava sangrando muito e que “desconfiava” de um 

possível aborto espontâneo. 

 

“Eu disse que não sabia o que era, mas desconfiava que estivesse abortando 

por causa das dores e do sangramento. Quando o médico confirmou que se 

tratava de um aborto, eu demonstrei surpresa, disse que tinha passado por um 

parto há poucos meses e minha menstruação não estava com o ciclo regular. 

Ele foi muito paciente, nos explicou como é que funciona o corpo feminino 

quando uma gravidez começa a ser interrompida, fomos muito bem atendidos. 

Eu imaginei que, se eu falasse a verdade, ele poderia se recusar a me atender 

ou chamar a polícia. Então, deu tudo certo, voltamos pra casa e foi tranquilo.” 

(Ana Carolina) 

 

Embora tenha sido a primeira vez que Ana Carolina tenha recorrido a um atendimento 

de urgência por conta de complicações decorrentes de um aborto provocado, ela “imaginou” 

que não seria bem atendida se “falasse a verdade”, situação vivenciada por outra entrevistada 

desta mesma pesquisa23. É a essa estratégia que ela atribui o fato de ter dado tudo “certo”. Antes 

mesmo do atendimento, ela já apresentava receio a respeito da reação do médico caso ele 

soubesse que se tratava de um aborto provocado. A percepção antecipada a respeito da relação 

que seria estabelecida em uma situação específica é um dado fundamental que será analisado 

mais à frente. Além disso, há outro dado importante a ser destacado no contexto em que se 

inicia uma relação médico/paciente: o fato de Ana Carolina ter dito que já era mãe – “disse que 

tinha passado por um parto há poucos meses” – e de estar acompanhada junto ao marido reforça 

a presença simbólica de uma família, o que, para ela, seria suficiente para descartar qualquer 

“desconfiança” a respeito da constatação de um aborto provocado.  

Apesar da delicadeza do assunto, a conversa foi realizada sem qualquer tipo de ressalva 

quanto à presença da mãe de Ana Carolina em casa – “ela sabe, me ajudou muito à época, não 

                                                           
23 No Capítulo 2, a narrativa de Laura é marcada pelo estabelecimento de uma relação assimétrica de 

poder com o médico que a atendeu. Os elementos constitutivos que marcam o percurso de Laura no hospital de 

urgência são relatados a partir de situações de trauma e silenciamento.   
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preciso esconder nada de minha família”. É importante destacar que as redes de relações 

familiares e conjugais em torno das entrevistadas se tornaram um dilema a ser enfrentado na 

realização do trabalho de campo desta pesquisa. Encontrar um dia, hora e local ideais para a 

realização da entrevista, nos quais a entrevistada pudesse falar sobre o assunto sem a presença 

da família, do marido ou namorado atual foi tarefa das mais difíceis. No caso de Ana Carolina, 

esse fator de modo algum fez diferença na condução da entrevista. Ao contrário, além de não 

haver a necessidade de procurar um local distante de onde ela estabelece sua rede de relações, 

ficamos a vontade para falar sobre o assunto, fator que ajudou na condução da entrevista. 

Também ao contrário de outros depoimentos relacionados a situações de aborto, Ana 

Carolina não demonstrou nenhum sentimento de autoculpabilização, repercussão emocional 

identificada em outras entrevistas. Decidi então questioná-la de maneira direta, sem que minha 

pergunta indicasse uma manifestação de juízo de valor sobre a sua experiência ou que esse 

sentimento “deveria” existir por parte dela, mas deixando claro que é algo que percebi ser muito 

comum em relatos de aborto. Ela então respondeu que 

 

“de maneira alguma me sinto mal, enxergo o aborto como uma necessidade 

da mulher, a depender do momento de sua vida. Eu já tinha minhas filhas, as 

que estavam ao meu lado, as que eu pegava no colo, alimentava. Aquilo não 

era um filho, era algo que poderia vir a ser se eu quisesse, mas eu não queria, 

não me sentia mãe naquele sentido. Mãe eu já era e era as minhas filhas que 

eu amava” (Ana Carolina) 

 

Perguntei então em qual etapa da gravidez ela acha que a mulher se sente mãe e se o 

sentimento de maternidade se fez presente em algum momento, entre a descoberta da gravidez 

indesejada e a realização do aborto.   

 

“Isso é muito mais que biológico, vem de dentro. A gente é mãe quando se 

sente mãe. Não é algo que você diz que acontece com tantos meses ou com 

tanto tempo, como se fosse uma coisa mecânica. É existir uma conexão, uma 

relação, uma vontade de ser mãe e de querer que aquilo se torne um filho” 

(Ana Carolina) 

 

5.1. “A gente é mãe quando se sente mãe”: significados e representações sociais acerca da 

maternidade e do aborto 

 

É impensável abordar antropologicamente um contexto de aborto sem levar em 

consideração as representações coletivas acerca da maternidade e seus significados – e de que 

maneira tudo isso se reflete em práticas discursivas associadas a padrões de gênero e códigos 
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de conduta. Em seu discurso, Ana Carolina recusa qualquer explicação sobre a maternidade que 

esteja ligada à existência ontológica da gravidez ou a alguma etapa da gestação. Para ela, 

 

“Isso é muito mais que biológico, vem de dentro. A gente é mãe quando se 

sente mãe. Não é algo que você diz que acontece com tantos meses ou com 

tanto tempo, como se fosse uma coisa mecânica. É existir uma conexão, uma 

relação, uma vontade de ser mãe e de querer que aquilo se torne um filho” 

(Ana Carolina) 

 

Ana Carolina já era mãe de duas filhas quando se deparou com a ocorrência de uma 

gravidez através da qual o sentimento de maternidade não foi novamente acionado. Antes de 

me debruçar melhor sobre essa questão, em primeiro lugar, retomo aqui as considerações de 

Boltanski (2012) aprofundadas no Capítulo 1 acerca das dimensões antropológicas do aborto 

e das práticas de engendramento, para compreender os elementos que envolvem os significados 

atribuídos por Ana Carolina à terceira gravidez que culminou em um aborto. A concepção de 

engendramento a partir de Boltanski referente à “criação de seres humanos novos que vêm 

tomar lugar em um mundo povoado por seres vivos e habitado pela lembrança dos mortos” 

(Ibid, p. 223) está diretamente ligada à tensão a respeito dos significados que se direcionam ao 

“ser” que passa a existir com a fecundação, mas que não nasceu ou não é considerada uma 

pessoa – ou seja, ao engendramento que se caracteriza pela “existência do feto marcado na 

carne da mulher”, “mas ausente no campo das relações sociais”. Ao ser engendrado “apenas 

pela carne”, faltaria ao feto passar pela singularização, “um processo contínuo que vai da 

concepção à integração em um grupo social, passando pela gravidez e pelo nascimento”, para 

que o contexto de uma nova gravidez se transforme simbolicamente em uma maternidade 

(Ibid.).  

Por outro lado, segundo a Teoria Concepcionista apregoa que o nascituro já pode ser 

considerado uma pessoa, com personalidade civil e jurídica desde o momento da concepção 

(SOUZA, 2013). Ou seja, a percepção de que o processo biológico de fecundação é suficiente 

para caracterizar a existência de uma “pessoa” ou “indivíduo”, antes mesmo do nascimento, 

envolve a ideia de que, para passar pelo processo de singularização, ou seja, para que o embrião 

ou feto seja inserido em uma sociedade enquanto ser humano, ele não precisa passar pelo 

engendramento pela palavra ou nascer (BOLTANSKI, 2012). O engendramento pela carne 

seria suficiente para caracterizar o feto como “pessoa” ou “indivíduo” e, assim, a existência de 

uma pessoa a partir da qual se estabelece a existência de uma maternidade. Dessa forma, 

compreende-se, a partir dessa concepção, que para ser mãe, à mulher basta apenas ‘estar 
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grávida’. A Teoria Concepcionista associa, então, o evento biológico da gravidez ao 

estabelecimento de uma maternidade, independente dos sentidos e significados atribuídos pela 

mulher à sua própria gestação.  

Para Porto (2011), a associação entre gravidez e uma inquestionável maternidade se 

insere em um tipo de representação social de maternidade que não leva em consideração a 

desigualdade de gênero que se faz presente, principalmente, em contextos que envolvem 

sexualidade e reprodução.  

 

A compreensão do significado do papel de mãe em nossa cultura passa por 

esses dois fios condutores que tecem o imaginário e definem a moralidade e 

ética da maternidade. Construída na dimensão simbólica como fato biológico, 

e interpretada como decorrência natural do ato sexual e da gravidez, a ideia de 

maternidade reflete as mesmas crenças que orientam as relações de gênero e 

os valores atribuídos a cada sexo. (Ibid., p. 56). 

 

A representação de maternidade que emerge a partir da existência da gravidez, 

portanto, está associada a uma percepção que relaciona sexualidade, reprodução e o exercício 

da maternidade a uma cadeia de acontecimentos que estariam inevitavelmente interligados a 

partir de processos biológicos que seriam “naturais” às mulheres, ou seja, decorrentes de uma 

suposta predisposição biológica para procriar (MONTEIRO, 2003), sem levar em conta o 

desejo, a vontade ou os projetos dos indivíduos conectados a cada um desses acontecimentos. 

Nesse sentido, a sexualidade enquanto dispositivo que transcende o próprio sexo e o transfere 

do plano individual para o social (FOUCAULT, 1988), é configurada a partir de um imaginário 

que, sob discursos de cunho biológico, estipulam valores e padrões de conduta a partir dos quais 

se criam e reproduzem moralidades que, por sua vez, condicionam os comportamentos sociais 

relativos à própria vivência sexual. Entendo, portanto, que a representação da maternidade a 

partir da gravidez não só resume o estabelecimento de uma relação entre mãe e filho a uma 

função biológica, como também revela estratégias morais a partir das quais são validadas e 

legitimadas as assimetrias de poder geradas a partir de uma noção dicotômica de sexo que 

divide os indivíduos entre homens e mulheres e definem códigos de valores a serem seguidos 

(BUTLER, 2008). 

No entanto, o discurso de Ana Carolina, ao narrar sua experiência de aborto, caminha 

na contramão da associação simbólica entre gravidez e maternidade e recusa uma ideia 

universal sobre o que seria uma “maternidade”, a partir de sua própria experiência. Embora a 

vivência da maternidade esteja ligada a práticas discursivas em torno de padrões morais e 

socioculturais que definem valores e condutas (MONTEIRO, 2003), é possível perceber o 
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caráter contingente da maternidade através de uma multiplicidade de discursos e práticas de 

mulheres não só sobre suas próprias experiências de maternidade como também sobre suas 

próprias experiências acerca do aborto. Sob essa perspectiva, diferentemente do que é entoado 

por discursos “pró-vida” sobre o aborto (LUNA, 2010), ele emerge para essas mulheres não 

como uma “negação da vida” ou como um ato de “retirar uma vida”, mas como uma escolha 

que se faz sobre a maternidade ou sobre o poder de “gerar ou não uma vida” em um determinado 

contexto. Por outro lado, não se pode dizer que, ao provocar um aborto, Ana Carolina teria 

escolhido “não ser mãe”, pois durante toda a entrevista ela destaca o exercício de sua 

maternidade com “as filhas que eu já tinha, que estavam ao meu lado”. É nesse aspecto que 

reside o caráter contingente da maternidade: a sua escolha em “não ser mãe” está 

inevitavelmente relacionada aos contextos nos quais estão inseridos os respectivos 

acontecimentos.   

No âmbito das Ciências Sociais, a superação de concepções naturalistas e 

essencialistas sobre a maternidade teve início a partir da emergência dos Estudos Feministas, 

no final dos anos 1960 (GROSSI, 2004), dando lugar a teses antropológicas que relacionam o 

exercício da maternidade a construções culturais (KITZINGER, 1978). Por sua vez, esse 

sempre foi um assunto cercado de polêmicas e divergências sob as diferentes perspectivas 

feministas. Ao refutar o determinismo biológico como um destino “natural” da mulher, a crítica 

feminista passou a atribuir a maternidade como a causa principal da dominação do sexo 

masculino sobre o sexo feminino e fator principal que auxiliaria no confinamento das mulheres 

ao trabalho doméstico, retirando-as do espaço público (BADINTER, 2011). Com base na ideia 

da maternidade como ferramenta de dominação, as lutas feministas em vários países na década 

de 1970 tinham como principal reivindicação o direito à contracepção e ao aborto. Nesse 

sentido, percebe-se que a maternidade era encarada não como um aspecto que pode ou não fazer 

parte da vida da mulher a partir de uma escolha, mas como um instrumento inevitável de 

opressão, que deve ser evitado por todas as mulheres que desejarem se libertar da dominação 

masculina. 

No entanto, a recusa da maternidade como uma ferramenta de reprodução da 

dominação masculina traz à tona uma série de debates polêmicos a partir de reflexões feministas 

que resgatam a experiência da maternidade como parte da identidade e do poder femininos, do 

desenvolvimento da ecologia como ciência do comportamento ligada a uma ideia essencialista 

de “retorno à natureza” e associada a um ideal de “feminismo ecológico” ou ecofeminismo 

(Ibid.). “A maternidade passa a ser considerada como um poder insubstituível, o qual só as 
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mulheres possuem e os homens invejam” (SCAVONE, 2001, p. 140), concepção que associa 

as desigualdades sociais entre homens e mulheres a diferenças biológicas e à qual está 

relacionada a construção acerca do mito do “instinto materno”. 

 

A contingência dos comportamentos e dos sentimentos é o seu fardo, mas 

também a única falha pela qual se exprime sua liberdade. Hoje, uma mulher 

pode desejar não ser mãe: trata-se de uma mulher normal que exerce a sua 

liberdade, ou de uma enferma no que concerne às normas da natureza? Não 

teremos, com excessiva frequência, tendência a confundir determinismo 

social e imperativo biológico? Os valores de uma sociedade são por vezes tão 

imperiosos que têm um peso incalculável sobre os nossos desejos. Por que não 

poderíamos admitir que quando não é valorizado por uma sociedade, e 

portanto não valoriza a mãe, o amor materno não é mais necessariamente 

desejo feminino? (BADINTER,1985, p. 16).  

 

Com a expansão das tecnologias reprodutivas ou conceptivas (LUNA, 2007a) e da 

disseminação de novos estudos feministas voltados à desconstrução de uma determinação 

biológica e essencialista dos sexos (BUTLER, 2008), a maternidade volta ao centro dos Estudos 

Feministas, mas sob outra perspectiva: a de que não é o evento biológico da gravidez que 

determina a dominação masculina sobre as mulheres, mas são as relações de dominação, 

inseridas em um contexto de poder, que atribuem um significado social à maternidade 

(SCAVONE, 2001). Nesse sentido, 

 

a reflexão feminista muito contribuiu para a compreensão do fenômeno social 

da maternidade dentro ou fora da família, ultrapassando – mediante a 

utilização do conceito de gênero – as interpretações sociológicas que, a partir 

das décadas de 1960 e 1970, buscavam a origem das diferenças sociais entre 

os sexos na linha bio-determinista. (Ibid., p. 142) 

 

É a partir do desenvolvimento do gênero enquanto categoria epistemológica que as 

determinações biológicas enquanto instrumento de explicação para as desigualdades sociais nos 

Estudos Feministas dão lugar à multiplicidade de interpretações e significados para o exercício 

da maternidade que, portanto, assume um caráter contingente (MONTEIRO, 2003).  

O rompimento com o determinismo biológico, portanto, é um dos aspectos mais 

importantes no que se refere às transformações da maternidade e ao reconhecimento sobre a 

multiplicidade de significados relacionados a ela, fator que também está intimamente ligado à 

separação simbólica entre sexualidade e reprodução. Mais especificamente na disciplina 

antropológica, a concepção da maternidade como uma construção sociocultural emerge a partir 

dos estudos de Mead (2011), realizados entre os povos Arapesh, Mundugumor e Tchambuli, 



110 

 

em Nova Guiné, e através dos quais ela constatou que havia diferentes expressões de gênero 

entre as tribos, ou seja, que as práticas associadas aos homens e às mulheres podem mudar de 

acordo com a configuração cultural na qual os sujeitos estão inseridos. Por sua vez, Strathern 

(2006) vai mais além ao se contrapor a um modelo masculino até então predominante no “fazer 

etnográfico” que não levava em consideração as desigualdades de gênero “apresentadas” pelo 

campo (BONETTI & FLEISCHER, 2006): através de estudos realizados nas ilhas da 

Melanésia, ela percebe que o “simbolismo de gênero” não faz parte apenas do trabalho e das 

práticas apresentadas por pessoas, homens e mulheres, mas diz respeito a “uma forma 

categorial”, “constructos de gênero” que estão presentes em artefatos, imagens, eventos e outras 

simbologias (STRATHERN, 2006). A partir de então, a produção antropológica de vertente 

feminista nasce de uma crítica epistemológica à produção etnográfica que silencia ou 

invisibiliza “a maneira como cada sociedade organiza seus sistemas de valores de gênero” 

(BONETTI, 2009, p. 107) e se dissemina a partir da inserção cada vez maior de mulheres no 

campo de produção do conhecimento antropológico. Diferentes representações acerca da 

maternidade foram identificadas por Mead (2011) e por Strathern (2006), relacionando assim o 

exercício da maternidade a aspectos construídos culturalmente.  

Ao afirmar que não se sentiu mãe a partir de uma gravidez que, naquele contexto, era 

indesejada, porque suas filhas “eram as que eu já tinha”, Ana Carolina parte de uma concepção 

de maternidade que está inevitavelmente relacionada à sua própria experiência de “ser mãe”. 

Para ela, a relação mãe-filho não se constrói a partir do evento biológico da gravidez, mas a 

partir de uma conexão que se estabelece com o desejo da mulher em seguir adiante com a 

gravidez e se tornar mãe – “aquilo não era um filho, era algo que poderia vir a ser se eu quisesse, 

mas eu não queria, não me sentia mãe naquele sentido”. A meu ver, o discurso de Ana Carolina 

sobre o exercício da maternidade está inevitavelmente associado à sensação de “tranquilidade”, 

identificada nas situações de aborto pelas quais passou, e à ausência de autoculpabilização como 

repercussão emocional do aborto, elemento identificado em outras narrativas de aborto que 

compõem esta dissertação.  

No relato de outras entrevistadas, é possível perceber noções de autoculpabilização em 

torno de si mesmas pela ocorrência de uma falha nos planos de contracepção – “já sabia o que 

era contracepção, mas não deu tempo” (Violeta) – ou pela interrupção de uma gravidez – “me 

senti mal, culpada por perceber que estava tirando uma vida” (Laura) -, percepções comumente 

identificadas em relatos de mulheres marcadas pelo aborto (TUSSI, 2010; PORTO, 2009; 

COSTA et al., 1995; MOTTA, 2008; entre outras).  
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5.2. “Aquilo não era um filho, poderia vir a ser se eu quisesse”: agência, empoderamento 

e estratégias de resistências em meio a disputas simbólicas de saber/poder  

 

   A narrativa de Ana Carolina acerca dos sentidos atribuídos à maternidade, a 

percepção de “tranquilidade” que ela associa às suas próprias experiências de aborto e as suas 

práticas discursivas em um contexto de embate que caracteriza a problemática do aborto no 

Brasil são elementos que revelam uma multiplicidade de discursos e estratégias diante da 

questão do aborto e que analiso a partir da concepção de Ortner sobre a ‘agência’ enquanto uma 

construção cultural por parte de sujeitos que perseguem projetos em um contexto de 

desigualdade e poder (2006a, 2006b). Ana Carolina, assim como as outras entrevistadas, vive 

em um contexto onde o aborto é considerado crime pelo poder judiciário e moralmente 

reprovado por discursos religiosos e biomédicos que se intercruzam. Em meio à arena de 

embates onde se intercruzam esses divergentes discursos que envolvem concepções a respeito 

da vida e da maternidade, ela recorre ao aborto clandestino e se localiza em meio a essa 

complexa rede com “tranquilidade”, mesmo após passar por uma experiência de aborto e por 

uma relação específica com o poder biomédico que se manifestou através de discursos 

normativos sobre a sua reprodução – “Ele [o médico] foi muito paciente, nos explicou como é 

que funciona o corpo feminino quando uma gravidez começa a ser interrompida, fomos muito 

bem atendidos”.  

As práticas sociais dos sujeitos e sua capacidade de agência não são abordadas aqui de 

maneira dicotômica em relação à capacidade coercitiva das estruturas, mas como estratégias 

que fazem parte de um processo social mais amplo no qual também se constituem as relações 

de poder. A capacidade de agência estaria, portanto, conectada a uma perspectiva ligada a 

“metas e projetos culturalmente constituídos” em contextos que envolvem o estabelecimento 

de “formas mais complexas de relações sociais, especialmente relações de poder, e a dimensões 

mais complexas da subjetividade dos atores sociais” (ORTNER, 2006b, p. 46). Através da 

narrativa de Ana Carolina, é possível perceber que os significados que ela atribui, tanto às 

respectivas experiências de maternidade quanto à de aborto, estão ligados a metas que ela 

estabelece para si mesma em um determinado contexto que envolve projetos de vida e relações 

sociais, familiares e conjugais. Ana Carolina apresenta a sua decisão pelo aborto como reflexo 

de um projeto individual e subjetivo relacionado à sua própria vontade acerca do seu próprio 

exercício de maternidade, mas que ao mesmo tempo não pode ser dissociada do apoio que ela 
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diz ter recebido do marido e da mãe. Para Ortner, a agência não é uma característica ontológica 

dos sujeitos sociais, mas uma capacidade “quase sempre distribuída de forma desigual – 

algumas pessoas conseguem ‘tê-la’, e outras não” (ORTNER, 2006b, p. 74). Mesmo envolvidos 

em relações complexas de poder e resistência, “os indivíduos/pessoas/sujeitos sempre estão 

inseridos em teias de relações, de afeto ou de solidariedade” (Ibid.). Uma reação negativa do 

companheiro à notícia de uma gravidez indesejada é apontada por outras entrevistadas como 

fator determinante para processos de autoculpabilização relacionados ao aborto.  

 

“Ele foi péssimo, hostil, eu adoeci porque a gente tem a imunidade baixa no 

início da gravidez” (Violeta).  

 

Por outro lado, a falta de apoio nas relações familiares também é destacada como 

elemento constituinte nas narrativas de aborto que envolvem noções de trauma e silenciamento. 

 

“Como é que eu ia chegar em casa dizendo que tava grávida? Ia ser muito 

difícil minha família aceitar” (Laura).  

 

Aqui, a narrativa de Ana Carolina se destaca não só pela “tranquilidade” que marca a 

sua trajetória reprodutiva, constituída por dois partos e um aborto, e a maneira como ela resgata 

a memória relacionada a esses acontecimentos, mas também pela singularidade que seu relato 

apresenta a partir de elementos constitutivos das relações sociais estabelecidas ao longo dessa 

trajetória e que merecem mais atenção – uma família e um marido que a apoiaram em sua 

decisão sobre o aborto, a materialização de um sentimento de maternidade que se manifesta a 

partir de suas filhas “já existentes”, mas que não é resgatada diante de uma nova gravidez e o 

estabelecimento de uma relação específica entre Ana Carolina e um poder médico a partir de 

uma situação performatizada de aborto espontâneo. Diante da notícia de uma gravidez 

indesejada, Ana Carolina tinha duas possibilidades: seguir adiante com a gravidez ou 

interrompê-la. Os elementos apontados por ela como reafirmação de seus desejos – vontade de 

não ter outro filho, apoio do marido e da mãe e percepção de maternidade a partir das filhas “já 

existentes”, e não àquilo “que não era um filho, poderia vir a ser se eu quisesse” -, são 

apresentados como determinantes para a decisão acerca da interrupção da gestação. A partir da 

realização do aborto e de um sintoma inesperado – a hemorragia -, ela sabia que precisava 

recorrer ao atendimento médico, apontado por outras entrevistadas como um evento gerador de 

traumas e processos de silenciamento sobre si mesmas e sobre seus corpos. Antes mesmo do 
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estabelecimento de uma relação que inevitavelmente envolve uma assimetria de poder entre 

médico e paciente (LUNA, 2007a; PORTO, 2009), ela forjou um abortamento espontâneo. 

 

“Eu imaginei que, se eu falasse a verdade, ele poderia se recusar a me atender 

ou chamar a polícia. Deu  tudo certo, voltamos pra casa e foi tranquilo” (Ana 

Carolina)  

 

Para perseguir projetos culturalmente construídos, os sujeitos inseridos em relações 

assimétricas de poder acionam formas de resistência motivadas por intenções e desejos 

relacionados não só ao projeto que se persegue, mas também às circunstâncias nas quais esses 

projetos são forjados. Ao se dirigir ao atendimento de urgência acompanhada pelo marido e 

afirmar ao médico não saber da ocorrência do abortamento, Ana Carolina agiu de modo a forjar 

uma situação que ela acreditava ser suficiente para que o médico não “desconfiasse” de um 

aborto provocado – a presença de uma família, uma ordem moral (SARTI, 1996, 2004b) cujo 

papel social está diretamente ligado à centralidade dos filhos e aos cuidados com a sua saúde 

(BADINTER, 2011). Associado ao nascimento e ao exercício da medicina social como 

“estratégia biopolítica” de controle social sobre os indivíduos através do corpo está a 

centralidade da família na intermediação entre as políticas de saúde promovidas pelo Estado e 

os cuidados com a saúde dos filhos como meta essencial que visa a manutenção da família 

(FOUCAULT, 1992c, p. 47). Nesse sentido, a posição da mulher burguesa adquire centralidade 

na realização de funções educacionais e vigilância de condutas encaradas como nocivas à saúde 

da família (DONZELOT, 1986). Dessa forma, o relato de Ana Carolina remete ao imaginário 

no qual uma mulher, na condição de esposa e mãe, procura um atendimento de urgência e 

demonstra surpresa quanto à ocorrência de um abortamento que ela afirma ser espontâneo. 

Segundo a entrevistada, o médico que a atendeu “foi muito paciente” e explicou ao casal “como 

é que funciona o corpo feminino quando uma gravidez começa a ser interrompida”. Percebe-

se, diante da situação, que assim como era previsto pela intencionalidade de Ana Carolina ao 

forjar um abortamento espontâneo, o médico sequer “desconfiou” que se tratava de um aborto 

provocado a ponto de supor que ela não sabia o que estava acontecendo com seu corpo naquele 

momento. A capacidade de agência, portanto, embora esteja diretamente relacionada às ações 

de sujeitos sociais em contextos caracterizados por relações de poder, aos seus desejos e a metas 

perseguidas a partir de uma intencionalidade, são compostas por uma complexa rede formada 

por relações familiares e conjugais que estão inevitavelmente conectadas a projetos de vida 

desses sujeitos. No entanto, no que tange às estratégias de Ana Carolina diante do poder 

biomédico, 
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a agência, em sentido abstrato, parece ser uma propriedade de sujeitos 

(diferencialmente empoderados), porém isto é (uma vez mais) menos uma 

propriedade psicológica ou capacidade em relação a si mesmos, e mais uma 

disposição em relação à realização de “projetos”. (ORTNER, 2006, p.74). 

 

Ao afirmar que, diante da vivência relacionada ao aborto, ela não se sentia mal porque 

“já tinha minhas filhas, as que estavam ao meu lado” e que “aquilo não era um filho, era algo 

que poderia vir a ser se eu quisesse”, ela deixa claro que compreende o estabelecimento da 

maternidade a partir do engendramento pela palavra, e não somente pela carne, ou seja, que a 

singularização do feto enquanto um “filho” ocorre a partir do processo de confirmação da 

humanidade pela mulher que tem um projeto parental ou materno (BOLTANSKI, 2012; LUNA, 

2007b) – “mãe eu já era e era as minhas filhas que eu amava”. Ou seja, não é o projeto a ser 

perseguido que está submetido aos desejos e à intencionalidade do sujeito. Ao contrário, são os 

projetos que definem os desejos e, consequentemente, influenciam na adoção de estratégias de 

resistência adotadas em uma situação assimétrica de poder para garantir os projetos 

culturalmente construídos. Sob a perspectiva de Ortner (2006b), existe uma diferença entre 

‘agência de poder’ – elemento constitutivo de relações de dominação e resistência - e ‘agência 

de projetos’ – relacionada aos jogos dos quais os sujeitos participam para atingir seus objetivos 

de acordo com seus valores e ideais. Na narrativa de Ana Carolina, é possível perceber que seu 

projeto de família se refere à manutenção dos laços que já existiam entre ela, o marido e as 

filhas “que já existiam”, excluindo a possibilidade de um terceiro filho. A agência de poder, 

nesse sentido, pode ser compreendida como um poder que ela tem de decidir sobre uma nova 

gravidez ou sobre a realização do aborto. Mas a intencionalidade em acionar a agência de poder 

pode variar conforme as circunstâncias – no caso de Ana Carolina, as estratégias adotadas em 

uma situação de aborto provocado para evitar ser mal atendida pelo médico ou ser presa podem 

ser associadas a uma espécie de empoderamento para perseguir objetivos, mas não podem ser 

dissociadas das relações sociais constituídas na situação. A existência de relações familiares e 

conjugais que dão legitimidade a essa agência de poder é um elemento destacado pela própria 

entrevistada como um suporte diferencial que permite a manutenção dos projetos a serem 

perseguidos.  

Além disso, apesar de não descartar a noção de empoderamento relacionada ao relato 

de Ana Carolina, sua narrativa a respeito da capacidade de agência de poder relacionada à 

escolha pelo aborto, da relação social estabelecida com o médico que poderia “se recusar a 

atender ou chamar a polícia”, mas que a “atendeu muito bem”, foi “tranquilo” e posteriormente 
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“explicou como é que funciona o corpo feminino quando uma gravidez começa a ser 

interrompida” após uma situação de aborto espontâneo construída pela entrevistada, remete 

inevitavelmente à noção foucaultiana de poder, segundo a qual o poder não surge a partir de 

uma situação específica tampouco se exerce necessariamente de maneira vertical e repressora. 

Para Foucault (1992b), o poder seria um elemento de complexidade tal que atua a partir de seu 

caráter produtivo. Em uma situação de inquestionável assimetria de poder diante do saber 

médico (Idem, 1992c), Ana Carolina acionou um poder que só ela poderia ter sobre o seu corpo, 

ou mais especificamente, uma espécie de empoderamento para performatizar a ocorrência de 

um evento biológico espontâneo que ela ‘não esperava’ e sobre o qual ela ‘não teria controle’. 

No entanto, embora ela não tivesse previsto as reações de seu corpo ao aborto provocado – 

como a hemorragia que surgiu após a ingestão do medicamento -, a situação que culminou no 

atendimento médico tem origem a partir de ações oriundas de sua intencionalidade, ou seja, do 

empoderamento que ela exerceu a partir de sua capacidade de agência de projetos (ORTNER, 

2006b).  

Amplamente utilizada tanto em estudos e pesquisas relacionadas a recortes étnicos 

quanto ao planejamento e à execução de políticas institucionais, a origem do termo 

“empoderamento” apresenta divergência entre pesquisadores. Formulado a partir do inglês 

empowerment, o termo é frequentemente associado a processos que permitiriam a grupos 

vulneráveis um maior controle sobre ações e recursos, principalmente no tocante a políticas 

públicas que teriam como objetivo a distribuição de poder entre grupos e instituições 

(VASCONCELLOS, 2003). Dessa forma, a noção de empoderamento pode ser acionada a 

partir de práticas e mobilizações que serviriam para melhorar as condições de vida de um grupo 

considerado vulnerável em situações de assimetria de poder, através de ações e políticas 

públicas que serviriam de instrumento para a construção da autonomia (Ibid.). Por outro lado, 

a construção do empoderamento também tem sua origem associada ao fortalecimento da luta 

por direitos civis, principalmente por parte do movimento negro norte-americano nos anos 1960 

e do movimento feminista que se fortalece nos anos 1970, a partir do movimento Women In 

Development (WID) – em português, “Mulheres em Desenvolvimento” (IORIO, 2002). 

Enquanto a primeira noção, relacionada a grupos vulneráveis, pode ser facilmente associada à 

legitimação de práticas de cunho assistencialista (GOHN, 2004), o segundo uso do termo se 

refere a uma situação que remete à inversão de poder (IORIO, 2002). “Essa noção de poder traz 

subjacente à ideia de que para uns ganharem poder outros terão que perder, causando forte 

resistência por parte daqueles que se sentem ameaçados.” (VIEIRA et al., 2009, p. 136). No 
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entanto, a partir do diálogo entre a ótica foucaultiana de poder e a capacidade de agência em 

Ortner (2006b), é possível afirmar que dificilmente um sujeito se empodera a si mesmo de 

maneira individual ou que agentes externos são capazes de empoderar sujeitos inseridos em 

situações de opressão, exclusão ou assimetrias de poder. As metas, concepções e desejos de 

Ana Carolina com relação às situações de aborto e maternidade são elementos que constituem 

um processo subjetivo do sujeito sobre si mesmo (FOUCAULT, 2004) que, a meu ver, se 

relacionam diretamente com a sua trajetória de militância feminista, que a ajudou a enxergar “o 

aborto como uma necessidade da mulher, a depender do momento de sua vida”. A rede de apoio 

formada em torno de Ana Carolina através das relações familiares e conjugais nas quais estava 

inserida não é suficiente para explicar uma noção de empoderamento que é dificilmente 

acionada em outras situações de aborto. Se, por um lado, a noção de empoderamento é associada 

a ações individuais, o processo de conquista da autonomia diante de estruturas e instituições de 

controle e relações de poder pode remeter também a ações de caráter coletivo, ao 

estabelecimento de relações mútuas de fortalecimento e ao questionamento das relações de 

poder. Em outras palavras, as ações de empoderamento são constituintes de processos que 

atuam com base na organização e mobilização das mulheres no sentido da conquista dos seus 

interesses estratégicos, ou seja, é uma conquista resultante da ação coletiva (IORIO, 2002). 

O empoderamento que Ana Carolina procurou exercer sobre seu corpo e sobre sua 

autonomia reprodutiva, naquela situação, de maneira alguma retirou o saber/poder 

(FOUCAULT, 2004) do médico sobre seu corpo, posto que ele o acionou para “explicar como 

funciona o corpo feminino quando uma gravidez começa a ser interrompida”, supondo por sua 

vez que Ana Carolina não detivesse um tipo de conhecimento específico acerca de seu corpo e 

dos eventos biológicos relacionados à sua reprodução que ele teria a partir do conhecimento 

biomédico. Mas a entrevistada aciona a capacidade de agência de projetos para fundamentar 

sua decisão de interromper a gravidez e, quando fala sobre o aborto de maneira geral, se refere 

a ele como uma “necessidade” que a mulher pode ter, “a depender do momento de sua vida”. 

A concepção da entrevistada do aborto como uma “necessidade” destoa do relato de outras 

entrevistadas, que em seus respectivos discursos procuram apresentar “justificativas muito 

fortes” (COSTA et al., 1995) diante da escolha pelo aborto, que sejam capazes de ajudá-las a 

superar a sensação de autoculpabilização e as práticas de silenciamento. Na narrativa de Ana 

Carolina, é possível perceber que a divergência entre a ocorrência de uma gravidez e as metas 

estabelecidas diante de projetos a serem perseguidos, diante dos quais essa gravidez não se 

encaixava, é o suficiente para que o aborto seja encarado como uma “necessidade na vida da 
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mulher”, posição que demonstra um certo empoderamento diante de um contexto onde se 

confrontam divergentes valores e práticas discursivas acerca do aborto. Por isso, a resistência 

como ação de poder, ou seja, as estratégias adotadas por Ana Carolina em meio a disputas 

simbólicas de saber/poder não podem, a meu ver, ser atribuídas a ela enquanto um indivíduo 

livre e isolado das estruturas ou das relações sociais constituídas ao longo de sua trajetória de 

militância feminista. Embora seja inegável a capacidade de agência dos atores sociais 

envolvidos em complexas redes que envolvem relações de poder, ela não pode ser dissociada 

de uma intencionalidade que é subjetivamente forjada a partir da trajetória e dos processos 

sociais envolvidos na narrativa em questão. Percebe-se, a partir da narrativa de Ana Carolina, 

que o empoderamento que ela procura exercer sobre seu próprio corpo e sobre os seus direitos 

reprodutivos não se limitam a uma reafirmação de liberdade individual. Quando ela diz que 

compreende o aborto como “uma necessidade da mulher, a depender do momento de sua vida”, 

ela generaliza a capacidade de agência, tanto de projetos quanto de poder, a uma condição que 

deve ser considerada a partir das necessidades das mulheres em geral. Por mais que ela 

apresente razões de cunho individual ou relacionadas a projetos pessoais para reafirmar o seu 

direito de escolha sobre ter ou não um filho em um determinado contexto, seu discurso remete 

a uma reivindicação sobre o direito de aborto que, pra ela, deve ser encarado como “uma 

necessidade” na vida de qualquer mulher, bastando que se justifique a interrupção da gravidez 

simplesmente pela ausência de vontade da mulher em ser mãe naquele contexto. É dessa 

maneira que, em sua prática discursiva, a noção de empoderamento adquire não uma noção que 

remete a uma busca por satisfação pessoal, mas a um entendimento do empoderamento como 

uma ferramenta que tem como fim a emancipação das mulheres em geral com relação às 

estruturas sociais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A batalha simbólica entre “legalidades” e “moralidades” está presente em todas as 

narrativas aqui apresentadas. Em meio a toda a arena de embates discursivos em que se insere 

a questão do aborto e em torno da qual se constroem representações as mais diversas acerca da 

vida e da morte, os relatos nos mostra que a problemática apresenta uma complexidade muito 

maior que a dicotomia usualmente acionada entre “ser contra” ou “a favor” do aborto. 

Em todas as narrativas, é possível perceber que o contexto restritivo da lei brasileira 

quanto ao aborto (DINIZ; MEDEIROS, 2010) não exerce significativa influência no processo 

de decisão da mulher sobre interromper uma gravidez. Ao contrário, diante da proibição legal 

do aborto, percebe-se que elas acionam uma rede de contatos em torno de pessoas que elas 

acreditam ter informações sobre a comercialização de Cytotec e/ou sobre pessoas que realizam 

o procedimento de maneira cirúrgica. Mesmo falando sobre o “medo” do aborto como um fator 

causado pela “atmosfera da ilegalidade”, tanto Júlia quanto Laura mantiveram sua decisão de 

abortar.  

Além disso, a escolha pelo método leva em consideração a questão financeira, a 

disponibilidade do método e, em alguns casos, a sensação de “segurança”. Com exceção de Ana 

Carolina, todas as outras entrevistadas compraram Cytotec através do acionamento de uma rede 

de amigos. Além do medicamento, Laura tinha em mãos o contato de um médico que fazia o 

aborto, mas não tinha dinheiro suficiente para pagar o preço que ele cobrava. Ao passo que a 

situação de ilegalidade não restringe a prática ou não impede que as mulheres recorram ao 

aborto clandestino como alternativa frente a uma gravidez indesejada, ela beneficia 

financeiramente pessoas que conseguem comercializar o Cytotec e profissionais de saúde que 

fazem o procedimento cirúrgico na ilegalidade. Diante da informação recebida por Laura sobre 

“um médico especialista em obstetrícia que realizaria o aborto de maneira segura, com um 

anestesista”, a questão financeira em um contexto de ilegalidade surge como fator determinante 

para a realização de um aborto considerado seguro.    

Por sua vez, a relação que a mulher estabelece com o corpo médico também é um 

elemento presente nas narrativas que se torna determinante para configurar a maneira pela qual 

ela passa a interpretar sua experiência de aborto. Elementos como ‘trauma’, ‘silêncio’ e 

‘culpabilização’ são perceptíveis principalmente nos relatos de Laura e Júlia, ao passo que Ana 

Carolina relata como “tranquila” a sua experiência com um médico que não só a atendeu bem, 
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como lhe explicou “como é que funciona o corpo feminino quando uma gravidez começa a ser 

interrompida”.  

As narrativas nos mostram, portanto, que embora o contexto de ilegalidade ajude a 

elaborar discursos e significados controversos quanto à questão do aborto, os impactos 

emocionais de ‘tristeza, ‘trauma’, ‘sofrimento’ e ‘culpa’ são associados a aspectos morais e aos 

sentidos subjetivamente construídos sobre a gestação indesejada. No caso de Violeta, que teve 

as duas experiências de aborto marcadas pelo percurso médico-hospitalar, são os aspectos 

morais que ganham centralidade no processo de elaboração a respeito de suas experiências pois, 

em ambas as experiências, ela cita o fato de “ter tirado um bebê” como fator determinante para 

as repercussões emocionais de ‘tristeza’ e ‘sofrimento’. Ao falar sobre a primeira gestação que 

ela decidiu seguir em frente e através da qual nasceu seu primeiro filho, Violeta destaca a 

ausência de ‘religião’, ‘espiritualidade’ ou ‘conexão com o intuitivo’ como elemento 

determinante para a decisão pelo aborto. Após a sua segunda experiência, somente a partir de 

uma experiência ritual religiosa é que ela pôde ressignificar o aborto e superar a ‘dor da perda’, 

através de uma percepção particular sobre a ‘espiritualidade’ e a ‘conexão intuitiva’.  

A ‘espiritualidade’ também é acionada por Júlia para se referir à sua dificuldade de 

passar por uma situação de aborto, algo que ela “nunca imaginou que teria coragem” e cujos 

sentidos “até hoje” ela elabora. A relação entre os aspectos morais/filosóficos acerca do aborto 

e da percepção atribuída ao feto/embrião torna-se mais complexa ao analisar a narrativa de Ana 

Carolina, que “de maneira alguma” se “sentiu mal” por ter abortado, pois “aquilo não era um 

filho”. Mesmo determinadas a levarem adiante o aborto, tanto Laura quanto Violeta e Júlia 

estabeleceram uma relação específica com aquela gravidez que iriam interromper e com o feto 

que elas acreditavam ser um “bebê”, ao contrário de Ana Carolina, que não demonstrou 

dificuldades emocionais em elaborar uma possível ‘perda’. 

As relações familiares e conjugais também foram destacadas nas narrativas como 

fatores que se refletem diretamente não só no processo de decisão que culmina no aborto como 

também no processo de elaboração sobre o acontecimento. Enquanto Ana Carolina fala sobre 

a importância do apoio da mãe do marido como “fundamental para trazer tranquilidade” diante 

da decisão sobre o aborto, Violeta por sua vez associa a falta de apoio da mãe à elaboração 

emocional sobre a sua primeira experiência de aborto.  

A partir de diferentes trajetórias e do olhar antropológico sobre narrativas pessoais e a 

maneira como as mulheres dão sentido às suas experiências de aborto, é possível perceber uma 

complexidade muito maior do que os determinantes disseminados como ‘verdade’ por discursos 
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religiosos, biomédicos ou jurídicos. Entre as práticas e os significados atribuídos pelas mulheres 

às suas próprias experiências e os discursos oficiais que propõem e legitimam políticas públicas 

e determinantes legislativos – criação de leis ou alteração dos códigos vigentes – que se refletem 

diretamente na vida dessas mulheres, há certo distanciamento que necessita ser reavaliado.  

As narrativas das mulheres marcadas por trajetórias de aborto associam-se diretamente 

a um contexto sociopolítico que se destaca pela inserção de discursos religiosos nos espaços de 

discussão e decisão política, a exemplo do julgamento sobre a legalidade da interrupção de 

gravidez em casos de anencefalia fetal no STF (VEJA..., 2012); do peso representativo da 

bancada parlamentar evangélica para a revogação da Portaria nº 415, de 21 de maio de 2014, 

que que estabelecia o registro específico, na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS); e das 

recentes posições adotadas publicamente pelo presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, 

eleito sob apoio da bancada evangélica, sobre a ‘impossibilidade’ de qualquer projeto 

relacionado à legalização do aborto ser votado durante seu mandato (EDUARDO..., 2015). 

Dessa forma, a centralidade que os aspectos morais adquirem nos diversos discursos que se 

entrecruzam em meio à prática do aborto e a relação que apresentam com os processos vividos 

e sentidos pelas mulheres em relação ao aborto mostra a necessidade de pesquisas que tenham 

como foco a relação entre Estado e laicidade e do amadurecimento do debate público a respeito 

do assunto.  

Não obstante a relação entre os discursos morais/religiosos sobre o aborto e as políticas 

de Estado, torna-se imprescindível também refletir sobre a relação simbólica entre as leis 

vigentes e a sua aplicabilidade, além da relação desses fatores com “os imponderáveis da vida 

real” (MALINOWSKI, 1978).  
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