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Diversos conteúdos sobre o aborto já
foram publicados na Think Olga, por
isso resolvemos reunir todo esse rico
material e compilar as informações que
acreditamos ser fundamentais sobre o
assunto e que contam com consulta e
curadoria da Anis - Instituto de Bioética.
É ao quebrar tabus, aprender sobre o
corpo, os direitos e a lei que vamos
nos sensibilizar por essa luta para que
nenhuma mulher precise morrer ou ser
presa por um aborto. Um lembrete: você
não precisa ser a favor do aborto para ser
a favor de que não seja um tema de cadeia,
mas de saúde e de cuidado.
Separamos as informações por temas para
ficar ainda mais fácil de tirar suas dúvidas.
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Aborto: o que é
O que é o aborto?

Aborto não é um termo simples de definir, porque é ao mesmo tempo um conceito médico,
penal e moral.
Do ponto de vista médico,
significa a interrupção de uma
gestação. Por vezes, é um procedimento médico de tamanha importância que pode ser a única
maneira de salvar a vida de uma
mulher em risco — isso explica
por que é uma necessidade de
saúde e um cuidado médico.
Do ponto de vista legal, o
aborto está definido no Código
Penal Brasileiro no título de
crimes contra a pessoa e capítulo de crimes contra a vida. Ou
seja, é em regra um crime, a não
ser nas três situações em que
não é penalizado: se for a única
maneira de salvar a vida da mulher, se a gestação for resultante
de um estupro ou se o feto for
diagnosticado com anencefalia.
Do ponto de vista moral, é
uma questão que causa intensa
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controvérsia por ser definido
por alguns códigos religiosos
como um pecado ou uma grave
ofensa a princípios de fé. Assim,
não há uma resposta única para
definir o que é aborto: depende
de qual perspectiva você venha
a assumir.
Quais são os tipos
de aborto?

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) classifica dois
métodos seguros: o aborto com
medicamentos e o aborto por
procedimento médico, realizado
em unidades de saúde com equipamentos específicos.
Podemos dizer que há ainda
um terceiro tipo, que é o aborto inseguro: aquele realizado
pelas mulheres na ilegalidade,
com medicamentos desconhecidos e de qualidade duvidosa,
em clínicas ilegais ou sozinhas,
com agulhas de crochê e outros
meios precários e perigosos à
sua vida.

O aborto é um procedimento
seguro?

Sim, se realizado em condições legais e conforme as regras
de cuidado em saúde. É um
procedimento tão seguro que a
Organização Mundial da Saúde reconhece que o aborto por
medicamentos, nas primeiras 9
semanas de gestação, pode ser
realizado pela própria mulher,
em casa, sem a presença de médicos ou enfermeiros. Quando
realizado em uma unidade de
saúde, recomenda-se repouso de
apenas 30 minutos, após o qual
a mulher pode voltar às suas
atividades normais, caso se sinta
bem para isso.

oral ou introduzindo na vagina
doses repetidas do medicamento
indicado por médicos. Caso
suas condições não permitam,
o mesmo procedimento pode
ser realizado em uma unidade
de saúde, com acompanhamento
profissional. Já no aborto por
procedimento médico, se faz a
retirada do conteúdo uterino
com um pequeno aparelho de
aspiração a vácuo, manejado
por um médico.

Como é o procedimento
do aborto?

Depende da situação. Uma
mulher que realize a interrupção
da gestação no início, esteja bem
de saúde, informada e esclarecida, pode fazer o aborto com
medicamentos e sozinha, por via
F.A.Q. Aborto
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Corpo e saúde
A partir de que momento
podemos falar em gestação?

Não há um consenso sobre
quando se pode falar em início
de uma gestação. Em termos
estritamente biológicos, a gestação para alguns tem início na
fecundação, quando o espermatozoide encontra o óvulo, para
outros tem início na nidação,
quando esse conjunto de células
se acomoda na parede do útero
para se desenvolver. O que isso
significa? Que a biologia tem
diferentes estágios para dizer
quando começa a gestação, e as
várias respostas a essa pergunta
não resolvem a discussão sobre
proteção de direitos.
Qual é a diferença entre
embrião e feto?

É uma diferença sobre estágios de desenvolvimento. A
discussão sobre essa diferença
foi um debate muito importante
em um momento no Brasil em
que se discutia sobre o uso de
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tecnologias reprodutivas, como
fertilização in vitro, e pesquisas
com células tronco. Embrião
foi definido como o conjunto
de células que se forma após
a concepção, estágio que dura
algumas semanas, após o qual
passa a ser denominado feto, até
o fim da gestação. Mas, novamente, não podemos confundir
a definição biológica sobre fases
de desenvolvimento celular e o
debate sobre garantias de direitos, porque a biologia, com essas classificações, não responde
às nossas maiores inquietações
morais e legais sobre aborto.
A vida começa na
concepção?

Essa não é uma discussão que a
ciência responda. É verdade que
na concepção há a individualização do desenvolvimento celular
de um possível futuro organismo,
mas esse fenômeno depende de
uma atividade vital anterior, com
o encontro de células que tam-

bém estão vivas, como o óvulo e
o espermatozóide. Ou seja, a biologia não nos fornece um marco
que possa responder à controvérsia moral sobre o aborto.
Se formos buscar a resposta
nas leis brasileiras, concluiremos
que não, já que a Constituição
Federal fala em proteger a vida,
mas não fala que a vida começa
na concepção.
Tanto é assim que já existem
hipóteses legais para realização
de um aborto, que não são consideradas inconstitucionais. Mas
é importante lembrar sempre
que essa é uma resposta normativa para garantia de direitos: as
pessoas são livres para acreditar
que o desenvolvimento celular de
uma futura pessoa possa começar na concepção, mas isso não
nos permite conclusões sobre garantias jurídicas ou mesmo sobre
a proibição do aborto.
Quais são os riscos
do aborto?

De acordo com a OMS, para
os procedimentos recomendados, complicações são extremamente raras e o risco de morte é
insignificante. O principal risco
do aborto é a ilegalidade: são as
mulheres expostas aos métodos
inseguros da clandestinidade
que sofrem os maiores riscos.
Abortar dói?

Se realizado em condições
seguras e conforme as recomendações da OMS, as dores que
uma mulher pode enfrentar são
semelhantes ao desconforto da
cólica menstrual, e podem ser
amenizadas com o uso de analgésicos. Ou seja, não são dores
muito diferentes daquelas que as
mulheres já estão acostumadas
em seu cotidiano. Mas é claro
que a dor depende do acesso
das mulheres à informação, aos
métodos legais e ao apoio. Os
métodos inseguros e clandestinos podem ser dolorosos e
ameaçar a saúde.
F.A.Q. Aborto
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Dados e história
Quantos abortos
acontecem por ano
no Brasil? É comum?

Sim, o aborto é um evento
comum na vida reprodutiva das
brasileiras. Precisamos lembrar
quem são aquelas que abortam:
mulheres comuns, em geral casadas, que já têm filhos e declaram
seguir uma fé cristã, segundo a
Pesquisa Nacional do Aborto
(PNA), desenvolvida pela Anis –
Instituto de Bioética.
E são milhares: 1 em cada
5 mulheres até os 40 anos no
Brasil. A PNA 2016 mostrou
que mais de meio milhão de mulheres fez um aborto em 2015
(uma mulher por minuto). Boa
parte deles na clandestinidade, o
que nos leva a um estimado alto
número de mortes por abortamento mal-sucedido.
Pode ser a irmã, a avó, a vizinha, a professora, a manicure ou
a médica. Trata-se de um número difícil de estimar, porque, em
um contexto de criminalização,
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as mulheres ainda têm muitos
motivos para mentir e omitir
sua experiência de aborto em
uma pesquisa. A certeza é de
que é um fato comum.
Por que as mulheres ainda
engravidam sem querer
apesar da disposição de
contraceptivos e camisinha?

Por diversos motivos:
• porque os métodos falham;
• porque se acredita que cabe
apenas às mulheres e não aos
homens planejar a reprodução,
o que impede que o aprendizado e a responsabilidade sobre
a prevenção seja conjunto e
compartilhado;
• porque nem todas as mulheres
têm acesso à informação e aos
métodos de contracepção;
• porque quanto ao uso de
métodos como a camisinha, as
mulheres precisam negociar seu
uso com os homens, o que é
negado por muitos;
• porque o uso de vários mé-

todos exige uma disciplina a
longo prazo que é muito difícil
de ser mantida, especialmente
se não falarmos sobre educação
sexual nas escolas, com amplo
acesso à informação e ao debate
sobre sexualidade.

políticas eficazes para redução
do número de abortos deveriam
ser ferrenhos partidários da
educação sexual nas escolas —
o que é exatamente o contrário
do debate que temos visto.
Quem aborta?

O que uma conversa sobre
“ideologia de gênero” tem
a ver com aborto?

Quem acredita que falar sobre
sexualidade e gênero nas escolas é “ideologia” rejeita que se
ensine adequadamente sobre
reprodução, planejamento familiar, métodos contraceptivos,
formas de combate à violência e
prevenção a doenças ou gestações indesejadas. Falar sobre
tudo isso é um dos caminhos
para fazer com que o aborto seja
um procedimento cada vez menos necessário, uma vez que se
possa fazer uma forte aposta em
acesso à informação e prevenção. Curiosamente, a conclusão
lógica é que todos que defendem

Considerando toda a população feminina entre 18 e 39
anos no Brasil, 4,7 milhões de
mulheres já fizeram aborto ao
menos uma vez na vida. O perfil
da mulher que aborta é comum:
67% têm filhos, 88% declaram
ter religião, sendo que 56%
são católicas, 25% evangélicas
ou protestantes e 7% exercem
outras religiões. Isso significa
que 2,6 milhões de mulheres
católicas já fizeram aborto ao
longo da vida.
A PNA 2016 também revelou que o aborto é um evento
comum da vida reprodutiva de
mulheres de todas as classes sociais e níveis educacionais, mas
as mulheres negras e indígenas,
F.A.Q. Aborto
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com menor escolaridade e que
vivem no Norte, Nordeste e
Centro-Oeste apresentaram
taxas de aborto mais altas.
Legalizar o aborto não
custaria muito caro para
a saúde pública?

O sistema público de saúde
gasta mais com curetagem e
com as internações por complicações decorrentes do aborto
clandestino do que gastaria se
o aborto fosse legalizado no
Brasil. No Sistema Único de
Saúde (SUS), o número de curetagens pós-aborto ou puerpério
se manteve nos últimos anos
(190 mil em 2013, 187 mil
em 2014 e 181 mil em 2015)
enquanto o número de AMIUs,
que é o esvaziamento do útero
por aspiração manual intrauterina, aumentou (5.704 em
2013, 8.168 em 2014 e 10.623
em 2015). O custo, somando
ambos os procedimentos, foi
de R$ 40,4 milhões.
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Em caso de estupro seguido
de gravidez, o aborto é um
direito, certo?

Sim, mas cerca de 7% dos
casos de violência sexual reportados ao SUS resultaram em
gravidez em 2011 e 67,4% das
mulheres que passaram por esse
sofrimento não tiveram acesso
ao serviço de aborto legal na
rede pública de saúde, segundo
estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas (Ipea), com base em
dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(Sinan) do SUS. Isso quer dizer
que mais de dois terços de mulheres que ficaram grávidas em
decorrência de um estupro tiveram que gestar o bebê. Segundo
o Conselho Federal de Medicina, o aborto é a quinta causa de
mortalidade materna no Brasil.

Legislação
Em que casos é permitido
abortar?

Em três circunstâncias: caso
seja a única maneira de salvar
a vida da mulher; caso a mulher
tenha engravidado em decorrência de um estupro; ou caso
a mulher esteja grávida de um
feto com anencefalia.
É simples conseguir
um aborto nos casos
permitidos por lei?

O Censo do Aborto Legal,
realizado pela Anis – Instituto
de Bioética, mostrou que, em
todo o país, em 2013, existiam
apenas 37 serviços que realizavam o aborto em caso de
gravidez decorrente de estupro;
30 declararam realizar o aborto em caso de anencefalia e 27
declararam fazê-lo em caso de
risco de morte para a mulher.
Em 7 estados do país, não
havia nenhum serviço em atividade e em apenas 4 estados
havia serviços fora das capi-

tais. Mesmo nas localidades
onde havia o serviço, as mulheres ainda enfrentam imensas
barreiras morais e religiosas
para serem atendidas. Por isso,
não, não é simples conseguir
um aborto nem mesmo nos
casos permitidos em lei.
Quando o aborto
se tornou crime?

Da forma como conhecemos
hoje, aborto é “crime contra a
vida” desde o Código Penal de
1940. A única alteração nessa
legislação desde os anos 40 foi
a autorização do aborto em
caso de anencefalia, o que foi
reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal em 2012.
Uma mulher comete um crime
ao dizer que fez um aborto?

Caso uma mulher tenha
feito aborto há menos de 8
anos, não é recomendável que
fale publicamente sobre sua
história, pois corre o risco de
F.A.Q. Aborto
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ser denunciada. Isso acontece
porque dizer que cometeu um
aborto é confessar um crime,
o que pode gerar investigação
policial e penal dentro desse
prazo. O conselho é sempre
que não se diga, a não ser que
se faça uma ampla discussão
e debate sobre o tema, em
que várias mulheres decidam
contar suas histórias como
forma de resistência política –
ou, o que é ainda mais seguro,
que mulheres contem histórias
acontecidas há mais de 8 anos.
Aborto é infanticídio?

Não. Há sentidos sociais e
penais distintos para cada uma
dessas práticas. Aborto é a
interrupção de uma gestação,
infanticídio é o homicídio de
uma criança. No Código Penal
hoje vigente no país, há diferenças ainda mais específicas:
infanticídio não é o homicídio
de qualquer criança nem por
qualquer pessoa, é o crime co12

metido por uma mulher contra
o próprio filho, durante o parto ou logo após. Já o aborto é
criminalizado se for cometido
pela própria grávida ou por
outra pessoa, com ou sem o
seu consentimento.

Descriminalização
O que significa legalizar
o aborto?

Significa que as mulheres não
vão para a cadeia por terem feito um aborto. Nenhuma mulher
será obrigada a fazer um aborto
caso o procedimento seja legalizado, mas aquelas que o fizerem
não serão presas.
Mas por que é tão
importante descriminalizar
o aborto?

Porque diz respeito a todas
as mulheres. Por ano, mais
de meio milhão de mulheres
brasileiras recorrem a métodos
ilegais, humilhantes e arriscados de abortar. Descriminalizar
o aborto é a melhor maneira de
entender a mulher, compreender o que a levou a tomar essa
decisão.
Os casos de aborto
vão aumentar?

Na verdade, há uma tendência de diminuição do número

de abortos nos países que o
legalizaram. Isso acontece porque, quando o aborto é tratado
como uma necessidade de saúde
reprodutiva das mulheres, o
sistema de saúde passa a conseguir cuidar melhor e ouvi-las
sem ameaça de prisão ou
estigma, sendo possível compreender e responder às razões
pelas quais elas vivem gestações
não-planejadas. Se uma mulher
pode procurar um hospital para
fazer um aborto sem medo, ela
também pode receber apoio
para não viver uma gravidez
não-planejada, seja aprendendo
mais sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos,
acessando métodos mais adequados para suas necessidades
em diversos cenários, inclusive
na escola, ou mesmo sendo protegida de violência sexual.
Por que 12 semanas é
o período proposto pela
ação que está no Supremo
F.A.Q. Aborto
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Tribunal Federal para
o aborto ser feito?

Há várias razões. A primeira
é porque este é o tempo gestacional que grande parte das
mulheres faz aborto no mundo.
Estudos dos Estados Unidos e
do Reino Unido mostram, por
exemplo, que por lá mais de
90% das mulheres abortam até
a 13ª semana.
A segunda porque é muito
seguro, com baixo risco de
complicações que exijam atendimento hospitalar quando o
aborto é realizado até 12 semanas. É tão seguro que Organização Mundial de Saúde (OMS)
recomenda que, até 9 semanas
de gestação, o aborto com
medicamentos seja realizado na
própria casa das mulheres, após
orientação médica adequada
e acesso a medicamentos, de
forma a garantir maior privacidade e bem-estar a elas.
A terceira é porque esse é o
principal marco temporal de
14

aborto legal seguido internacionalmente: Alemanha, Áustria,
Bulgária, Bélgica, Cidade do
México (México), Dinamarca,
Espanha, Finlândia, Guiana
Francesa, Eslováquia, Estônia,
França, Grécia, Itália, Hungria,
Letônia, Lituânia, Moçambique, República T checa, Rússia,
Suíça, Uruguai autorizam a
interrupção da gestação por
decisão da mulher até 12 semanas de gestação (África do Sul,
Austrália, Camboja, Canadá,
China, Estados Unidos, Países
Baixos, Romênia e Suécia chegam a ter prazos maiores).
O aborto vai passar a ser
considerado um método
contraceptivo?

Não. A legalização não leva
à banalização do aborto. Os
países que já descriminalizaram o procedimento possuem
dados confiáveis de declínio
permanente de procedimentos
abortivos.

Por que o feminismo
considera o aborto
um direito da mulher?

Porque todo o processo
que diz respeito à gravidez e
ao parto ocorre nos corpos
das mulheres. Assim, não
escutá-las sobre uma questão
que diz respeito aos seus corpos só pode ser uma grave
violação de direitos.
Colocar a questão nesses termos é assumir que o
debate sobre o aborto não é
só uma demanda feminista, é
uma demanda de quem quer
que reconheça que as pessoas
afetadas pelas leis devem fazer parte de sua formulação.
Apenas uma mulher pode
dizer sobre o que é tomar
uma decisão tão íntima e
crucial em sua vida, como a
de gestar ou não um futuro
filho. Não há outro caminho
em uma democracia laica a
não ser o de ouvir as mulheres nesse tema.

Se o aborto for
legalizado, as mulheres
vão ser obrigadas
a abortar?

Não. Pela legislação atual,
as mulheres são obrigadas
a manter uma gestação em
quase qualquer circunstância,
mas, se o aborto for legalizado, não haverá uma obrigação oposta. A única coisa
que haverá é a possibilidade
de escolher prosseguir ou não
com a gestação, conforme o
que se considere melhor para
sua vida e saúde.

F.A.Q. Aborto
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Pelo fim do tabu
O que acontece com
a mulher após o aborto?

Se ela não for denunciada,
nada. Ela pode talvez viver a
vida amedrontada, porque a lei
penal a ameaça com prisão de
1 a 3 anos caso seja descoberta.
Mas nos países em que o aborto
é legalizado, as mulheres simplesmente seguem com as suas
vidas e suas decisões.
Por que o assunto
é tão tabu?

Porque diz respeito ao controle
da reprodução, ou seja, falar em
aborto é falar sobre o controle das famílias, um tema que é
central para muitas religiões, e
por isso gera tanta controvérsia
moral. Mas é importante lembrar
que o aborto nem sempre foi
condenado pela Igreja Católica,
por exemplo. Da mesma maneira
que o tema se transformou em
tabu em um momento histórico,
podemos também nos esforçar
para colocá-lo em um outro tipo
16

de debate: trazendo as mulheres e
suas necessidades de saúde para o
centro da discussão, e debatendo
abertamente sobre direitos.
Por que as mulheres
abortam?

As mulheres abortam porque,
em determinadas circunstâncias,
chegam à conclusão de que aquele não é o momento para uma
gravidez e para um filho. Quando abortam, as mulheres sabem
o que estão fazendo, pois tomam
uma decisão baseada em suas
necessidades e experiências. E
nós sabemos quem são elas: em
sua maioria, são mulheres que já
são mães e sabem o que é preciso
para cuidar de uma criança, que
são casadas e têm uma família,
que acreditam em uma fé para
decisões importantes da vida.
As razões que essas mulheres
enfrentam para decidir por um
aborto são singulares e íntimas
e só devem ser enfrentadas por
elas mesmas.

Por que não ter o filho
e dar para adoção em vez
de abortar?

Porque se a gravidez é obrigatória, se impõe que essa mulher
experimente a barriga crescer, o
corpo modificar e dar a luz, se
constituindo socialmente como
uma mulher que é mãe e que
será questionada sobre a criança
nascida. Não é possível conceber a mulher apenas como um
repositório de gravidez: não é
simples passar pela gestação de
um futuro bebê que não se vai
maternar, e essa pode ser uma
experiência de intenso sofrimento às mulheres. Esse é mais um
motivo pelo qual é preciso ouvir
as mulheres se queremos falar
sobre decisões reprodutivas.

Ao companheiro, cabe apoiá-la
e fazer-se presente quando
requisitado ou necessário. Vale
lembrar que a lei prevê pena de
prisão de até 3 anos para uma
mulher grávida que abortar, mas
do outro lado responsável pela
gestação, muitos homens não
querem filhos, não apoiam suas
companheiras, as abandonam e
nada acontece com eles. Imagina
enfrentar dor, medo e angústia
e ainda ser presa em vez de ser
acolhida?

A opinião do homem, também
responsável pela gestação,
não conta?

A gestação e o aborto acontecem no corpo da mulher e é
ela quem deve poder decidir.
F.A.Q. Aborto
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Experiências
de outros países
É verdade que, onde o aborto
foi legalizado, a prática se
tornou menos comum, ou
seja, o número de abortos
realizados caiu?

Sim, e por uma questão muito simples: uma vez que o aborto é legalizado, as mulheres passam a ser atendidas na rede oficial de saúde e passam
a poder ser melhor informadas sobre
contraceptivos e planejamento familiar, que são procedimentos incluídos
no procedimento de cuidado ao aborto. É no atendimento a essas mulheres que é possível conhecer melhor
quais são as falhas da política de
saúde para melhor corrigi-las, e assim
atuar com mais eficácia na prevenção
às gestações indesejadas, ao mesmo
tempo em que não se deixa de garantir o aborto como um direito.
Quer um exemplo?

Na França, desde que foi descriminalizado, em 1975, as taxas de aborto
18

diminuíram de 19,6 por 1.000 mulheres em idade reprodutiva (de 15 a 49
anos) para 14,8 por 1.000 mulheres,
em 1990. Isto é, houve uma redução
de 24,5% no número de abortos.
Desde então, a taxa tem se mantido
constante, e abaixo da média mundial.
A conclusão de pesquisas em
diversos países é clara: o que reduz o
número de gestações não-desejadas
e, consequentemente, de abortos não
é a proibição penal, mas o acesso
amplo e de qualidade à educação
sexual integral e à métodos contraceptivos eficazes, o combate à
violência sexual e o fortalecimento
da igualdade de gênero.
Caso isso acontecesse no Brasil,
não teria mais um mercado clandestino sem respeito à vida da mulher.
Aborto deve ser tratado como
questão de saúde pública e não de
polícia. Junto com a legalização do
aborto viria acompanhamento médico, psicológico e social.

O que isso tem
a ver com você
Descriminalizar o aborto
contribui para o cuidado
com a saúde da mulher?

Debora Diniz, pesquisadora
da Anis - Instituto de Bioética.

Sim. Mesmo quando legal,
não é simples ter acesso ao
procedimento e, legal ou não,
mulheres continuam abortando
em situações precárias que muitas vezes levam à morte.
Como mudar essa realidade? “Há vários caminhos para
alterar esse regime perverso de
enquadramento do aborto, mas
o mais simples deles é afastar
as religiões das leis: nenhuma
mulher será forçada a fazer um
aborto contra sua vontade, mas
um Estado laico deve garantir
as formas de proteção à saúde
que estão a sua disposição. Descriminalizar é proteger a saúde;
descriminalizar é permitir que
cada mulher, na intimidade de
suas escolhas, tome suas decisões”, afirma a antropóloga

O que fazer para
pressionar?

A primeira coisa é que todas
nós, mulheres, entendamos que
o assunto tem a ver com todas
nós. Ainda que você nunca faça
um aborto, é essencial entender que, a partir da legalização
dele, a vida de muitas mulheres
pode ser salva. É muito difícil
obter dados sobre mulheres
que apelam à ilegalidade: com
os caminhos claros, é possível
apoiá-las e orientá-las para a
melhor solução possível.

F.A.Q. Aborto
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Situação atual
Há pedidos oficiais pela
descriminalização
do aborto?

Sim. Em março de 2017, o
PSOL, em parceria com Anis –
Instituto de Bioética, levou ao
Supremo Tribunal Federal uma
Ação de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF).
A ação protocolada pede que
se torne legal o aborto até 12
semanas de gestação. Segundo
a ação protocolada, os artigos
124 e 126, que criminalizam o
aborto, vão contra a Constituição de 1988, que prevê o direito
à dignidade, à autonomia e à
cidadania da mulher. O aborto,
enquanto crime, força a mulher
a seguir por caminhos perigosos
e solitários.
O que significa ação
protocolada?

É uma ação judicial que, se
decidida favoravelmente, terá o
poder de mudar o entendimento da lei sobre aborto em todo
20

o país. Hoje, uma mulher que
faz aborto pode ser condenada
a pena de prisão de até 3 anos,
e a pessoa que ajudar a realizar
o aborto (profissional de saúde,
amiga, familiares, por exemplo)
pode ser condenada a pena de até
4 anos. Caso a ação seja vitoriosa, as mulheres e os profissionais
de saúde não precisarão mais
temer a cadeia ao tomar uma decisão reprodutiva ou ajudar uma
mulher a tomar uma decisão para
proteção da sua saúde.
Quanto tempo deve levar
até uma resolução?

A tramitação da ação pode levar
meses ou anos – segundo Debora
Diniz, o Supremo tem seu próprio
tempo. É justamente por isso que
é importante trazer a discussão,
sempre que possível, para o debate público – entender o quanto a
descriminalização do aborto é essencial é também entender porque
os direitos da mulher serão, sem
dúvida, transformados também.

Como envolver-se com
a luta pela legalização
Às ruas!

No final de 2015, dezenas de
milhares de mulheres foram às
ruas protestar contra o projeto
de lei 5.069/2013, de autoria
do deputado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), que dificulta a
interrupção da gravidez mesmo
em casos de estupro. O PL estabelece que os casos de estupro
sejam obrigatoriamente notificados às autoridades e que as
mulheres passem por um exame
de corpo de delito. Protestar é
importante porque mostramos
que somos muitas, estamos
unidas, e não vamos aceitar
retrocessos.
Precisamos falar
sobre aborto

Por ser um assunto tão tabu
para a moral hegemônica, o
aborto não é discutido abertamente como deveria. Muitas têm

medo de serem julgadas ou até
denunciadas ao falar sobre, mas
uma em cada cinco mulheres já
abortaram no Brasil. Ou seja,
todo mundo conhece alguém
que já abortou, mulheres comuns que se sentiram criminosas por não poder tomar uma
decisão amparada pelo Estado.
Falar sobre é importante para
derrubar o mito de que aborto
é algo que só “certas” mulheres
fazem. “Vamos contar essas histórias de duas maneiras: rompendo a fantasia de que
a mulher que aborta é distante
da mulher comum, afinal ela é a
mulher comum, mas mostrando
como o aborto é um evento perturbador para as mulheres comuns pela ilegalidade. Precisamos falar mais do aborto como
evento comum e retirá-lo dessa
classificação ‘tabu’ imposta
pelos homens para aumentar o
F.A.Q. Aborto
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pânico e controle. Aborto é um
evento ordinário à vida reprodutiva das mulheres. Vergonhosa é sua criminalização”, afirma
Debora Diniz, pesquisadora do
Instituto de Bioética Anis.
Resistência

É inegável a manobra política
e religiosa para transformar o
aborto em uma questão moral.
A começar pela pergunta “você
é contra ou a favor do aborto?”:
ninguém deve ser contra ou a
favor de deixar pessoas tomarem decisões privadas sobre suas
vidas seguindo sua religião ou
não. A questão é: uma mulher
que aborta deveria ser presa?
Ou ainda: por que uma proteção à saúde da mulher é crime?
“Temos que resistir, enfaticamente, às tentativas de transformar aborto em questão de
opinião, pró ou contra, ou plebiscito. Nosso desafio é enquadrar o aborto em outros termos:
queremos falar de mulheres, não
22

de quando a vida humana tem
início; queremos falar de tortura
psicológica contra as mulheres,
e não se a adoção deveria ser
um dever; queremos falar de
patriarcado, e não de religiões”,
diz Debora Diniz, pesquisadora
do Instituto de Bioética Anis.
Pode-se considerar errado
uma mulher abortar e mesmo
assim ser a favor da descriminalização do aborto para salvar
vidas. O debate sobre o tema
não exige respostas prontas e
opinião formada sobre o início
da vida ou sobre o aborto em si,
já que a decisão pelo aborto é
individual e íntima sem fórmulas sobre certo ou errado. Fato
é que um estado democrático e
laico deveria prover cuidados
de saúde das mulheres e isso
envolve disponibilizar o acesso
ao aborto seguro a todas.
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