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RESUMO 

Este artigo pretende debater a condição feminina na sociedade atual, bem como sua 

responsabilidade nos casos de gravidez indesejada, que por muitas vezes levam à 

prática do aborto. Neste propósito, será trabalhado os aspectos legais que envolvem 

a prática do aborto, com especial atenção para os dispositivos da legislação penal 

pertinentes. Por derradeiro, serão apresentadas propostas para soluções menos 

radicais do que a simples descriminalização ou apenas a manutenção do 

tratamento jurídico atual. 

Palavras-chave: Aborto, Direitos Humanos, condição feminina; 

 

1. A Condição Feminina 

 

1.1   A igualdade entre homem e mulher na constituição de 

1988. 

Prevê a Carta Magna de 1988 em seu art. 5º, inciso I:  

”Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em 

direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição” 
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O texto constitucional definitivamente reconheceu a igualdade de 

direitos e deveres entre homens e mulheres, os movimentos feministas, 

associados a lideres políticos, ganharam força e garantiram à mulher seu 

espaço na sociedade.  

 

É chamada de igualdade formal aquela positivada na Constituição 

Federal, e que, portanto, possuí força normativa.  

 

          Contudo, a igualdade formal, não garante que homens e mulheres 

tenham as mesmas oportunidades, as mesmas condições de vida, de 

participação social, enfim, não garante que a igualdade formal seja 

efetivamente posta em prática.  

 

Verifica-se, assim, que a igualdade formal e a igualdade material estão 

intrelaçadas. Isto é, uma leva à outra, assim como, parodoxalmente, a 

desigualdade formal pode levar à desigualdade material, e vice-versa.  

 

1.2  Direito a Vida: Uma Cláusula Pétrea 

O assunto Aborto, desenvolve-se em torno de uma problemática  

delicada e exige uma análise sobre vários ângulos: político, social, jurídico, 

moral, religioso, filosófico etc.  

O direito à vida é um direito fundamental do homem, porque é dele 

que decorrem todos os outros direitos. É também um direito natural, 

inerente à condição de ser humano. Por isso, a Constituição Federal do 

Brasil declara que o direito à vida é inviolável. Diz o artigo 5º da 

Constituição: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida...” (grifei).  

Sabemos que todos os direitos são invioláveis; não existe direito 

passível de violação. Mas a Constituição Federal fez questão de frisar a 
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inviolabilidade do direito à vida exatamente por se tratar de direito 

fundamental. Importante lembrar que a Constituição Federal é a Lei Maior 

do país, à qual devem se reportar todas as demais leis. Além disso, os 

direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal são “cláusulas 

pétreas”, isto é, são direitos que não podem ser suprimidos da Constituição, 

nem mesmo por emenda constitucional.  

Não só a Constituição Federal do Brasil declara a inviolabilidade do 

direito à vida, como também acordos internacionais sobre Direitos Humanos 

que o Brasil assinou afirmam ser a vida inviolável. O principal desses 

acordos é Pacto de São José da Costa Rica, que em seu artigo 4º prevê: 

“Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito 

deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. 

Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente” (grifei). O Pacto de 

São José da Costa Rica ingressou no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

através do Decreto 678/1992 e tem status de norma constitucional, devendo 

ser observado pela legislação infraconstitucional. 

Pois bem, se é indiscutível que a vida é um direito fundamental, e que 

a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica o declaram 

inviolável, só nos resta saber quando começa a vida. Para isso nos valemos 

da ciência. Desde 1827, com Karl Ernest Von Baer, considerado o pai da 

embriologia moderna, descobriu-se que a vida humana começa na 

concepção, isto é, no momento em que o espermatozoide entra em contato 

com o óvulo, fato que ocorre já nas primeiras horas após a relação sexual. É 

nessa fase, na fase do zigoto, que toda a identidade genética do novo ser é 

definida. A partir daí, segundo a ciência, inicia a vida biológica do ser 

humano. Todos fomos concebidos assim. O que somos hoje, geneticamente, 

já o éramos desde a concepção. 

É baseado nesse dado científico acerca do início da vida que o Pacto de 

São José da Costa Rica afirma que a vida deve ser protegida desde a 

concepção.  
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Neste mesmo sentido, o Código Civil Brasileiro, em harmonia com a 

Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica, afirma em 

seu artigo 2º que: “A personalidade civil da pessoa começa com o 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro” (grifei). Ora, se a lei põe a salvo desde a concepção 

os direitos do nascituro, parece óbvio que ela põe a salvo o mais importante 

desses direitos, que é o direito à vida.  

O Profº. Ives Gandra da Silva Martins, esclarece que seria contraditório 

se a lei dissesse que todos os direitos do nascituro estão a salvo menos o 

direito à vida.  

 

2. Aborto 

2.1 Antecedentes históricos. 

 

A história do aborto, segundo a Antropologia, remonta à Antigüidade. 

Há evidências que sugerem que, historicamente, dava-se fim à gestação, ou 

seja, provocava-se o aborto, utilizando diversos métodos, como ervas 

abortivas, o uso de objetos cortantes, a aplicação de pressão abdominal 

entre outras técnicas. 

 

A legislação sobre o aborto e sua execução prática variaram segundo 

sua época. Muitas leis e doutrinas religiosas antigas consideravam os golpes 

da criança em gestação no ventre da mãe como um parâmetro para 

diferenciar quando a prática do aborto deixava de ser aceitável. Nos séculos 

XVIII e XIX vários médicos, o clero e reformadores sociais conseguiram 

aprovar leis que proibiam totalmente a prática do aborto. Durante o século 

XX o aborto induzido tornou-se prática legal em muitos países do Ocidente, 

todavia com a oposição sistemática de grupos pró-vida, seja por via de ações 

legais, seja por protestos e manifestações públicas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gesta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abdome
http://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o_sobre_o_aborto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ventre
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3e
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clero
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ocidente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3-vida
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Ainda segundo  esboço formulado por Heleno Cláudio Fragoso1: 

“Podemos dizer que se deve à Igreja o entendimento 

de que o aborto é a morte de um ser humano, ainda 

que o direito canônico distinguisse entre feto 

animado e inanimado, remontando à análise 

aristotélica de gestação, porquanto Aristóteles 

sustentava que o feto passava a ter alma somente 

após quarenta (40) dias se homem e oitenta (80) dias 

se mulher da concepção”. 

Tal entendimento foi adotado pelo Papa Gregório IX, no século XIII, 

embora a ampliação da penas cominadas tendam sido estipuladas de forma 

idêntica apenas no século XVI, pelo Papa Sisto V, qual fosse a idade do feto, 

o que foi desfeito pela Constituição Apostólica Sedes, do Papa Gregório XIX, 

em 1591. 

Finalmente, em 1869, há pouco mais de cem anos e como o Papa Pio 

IX, o catolicismo aboliu a distinção entre o feto animado e inanimado, 

contrariando a opiniões de intelectuais da época. Estranhamente, 

pretendendo manter a severidade da sua posição consagrada em inúmeras 

encíclicas, a Igreja Católica chega ao exagero de proibir o aborto necessário 

ou terapêutico. Com efeito, com assevera Magalhães Noronha2 a Encíclica 

Casti Connubii (de 1930, Papa Pio XI), depois de negar legítima defesa ou 

estado de necessidade, nessa emergência, diz: “Os médicos que têm 

probidade e ciência profissional louvavelmente se esforçam para defender e 

conservar ambas as vidas, a da mãe e do filho; portanto, mostrar-se-iam 

indigníssimos do nobre título e da glória de médicos os que, sob pretexto da 

arte médica, ou por mal-entendida piedade, pusessem em perigo de morte a 

mãe ou o filho”. 

No mesmo sentido as Encíclicas Mater et Magistra e Humanae Vitae, de 

1961 e 1968, respectivamente, durante os papados de João XXIII e Paulo VI, 

                                                           
1
 FRAGOSO, Heleno Cláudio, “Lições de Direito Penal”. Rio de Janeiro: Forense, 1983. 

2
 NORONHA, Magalhães, “Direito Penal”. São Paulo: Saraiva, 23ª ed, 1988. 
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condenando a última o aborto no caso de estupro, dizendo que “não pode 

recair sobre o nascituro inocente as consequências de crime praticado por 

outrem”. 

O Código Penal brasileiro vigente (Decreto-lei nº 2848 de 07/12/1940), 

em sua exposição de motivos, mantém o projeto a incriminação do aborto, 

mas declara penalmente lícito, quando praticado por médico habilitado, o 

aborto necessário, ou em caso de gravidez resultante de estupro. Militam em 

favor da exceção razões de ordem social e individual, a que o legislador penal 

não pode deixar de atender. 

 

2.2 O aborto na legislação brasileira. 

 

Define-se o aborto como a interrupção da gravidez como a destruição 

do produto da concepção. É a morte do ovo (até três semanas de gestação), 

embrião (se três semanas a três meses) ou feto (após três meses), não 

implicando necessariamente sua expulsão. O Código Penal brasileiro traz no 

Capítulo I, do Título I, dos crimes em espécie, as condutas tipificadas como 

crimes contra a pessoa. O aborto tem sua conduta típica definida nos arts. 

124, 125 e 126, que impõe preceito primário da norma reprovadora em 

relação ao aborto praticado pela própria gestante, aquele praticado por 

terceiro com o consentimento da gestante e, finalmente, o aborto praticado 

por terceiro, sem o consentimento da gestante. 

É clara a distinção trazida pelo legislador nas três modalidades de 

aborto, reprimindo de forma menos severa o aborto praticado pela própria 

gestante, quando sua conduta é voltada para o fim de obter o resultado 

morte em relação ao feto, agindo de forma comissiva na prática dos atos de 

execução do crime ou, ainda, omitindo-se quando o terceiro pratica tais atos, 

com o seu consentimento. É que dispõe o art. 1243 do CP, trazendo o tipo 

legal incriminador do aborto praticado pela gestante ou com seu 

consentimento: 

                                                           
3
 JESUS, Damásio. “Código Penal Anotado”, São Paulo: Saraiva, 19ª ed. 
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“Art. 124. Provocar o aborto em si mesma ou 

consentir que outrem lhe provoque:  

Pena - detenção de um a três anos”. 

 

De fato, o art. 125 e o art. 126, ambos do Código Penal, trazem 

reprimendas maiores para o terceiro que pratica a conduta, com ou sem 

consentimento da gestante: 

“Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da 

gestante: 

Pena - reclusão, de três a dez anos. 

Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da 

gestante: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos. 

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, 

se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é 

alienada ou débil mental, ou se o consentimento é 

obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência”. 

 

Curioso observar que o tratamento penal dispensado ao feto não tem a 

mesma repercussão penal do crime praticado contra o ser humano que 

nasceu com vida. Excluindo-se a hipótese do crime de infanticídio, cometido 

pela mãe durante o estado puerperal, a menor pena imposta à retirada da 

vida humana, de forma dolosa, é de seis (6) anos de reclusão. 

Considerando a possibilidade da aplicação do parágrafo único do art. 

126, do CP, ao terceiro que pratica o aborto sem o consentimento da 

gestante, em circunstância elementar de ter ela menos de quatorze anos, 

alienada ou débil mental ou, ainda, quando o consentimento é obtido 



11 
 

mediante fraude, grave ameaça ou violência, temos a aplicação da pena 

mínima cominada ao homicídio na situação mais grave que o legislador 

considerou em termos de aborto. O legislador justificava sua postura à 

época, conforme se apontou na exposição dos motivos do Código Penal, pelos 

anseios de ordem pessoal e individual, existentes nas décadas anteriores a 

1940. 

Finalmente, em termos de conduta típica penal, temos forma 

qualificada do aborto, quando as penas aplicadas nos dois artigos anteriores 

são aumentadas de um terço, se, em consequência do resultado ou dos 

meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de 

natureza grave; sendo duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe 

sobrevém a morte. 

Importante apontar, mais uma vez, que o terceiro que provocou o 

aborto, sem o consentimento da gestante, somente terá a pena definida ao 

crime previsto no art. 121, do Código Penal, em sua forma simples, se de sua 

conduta resultar o resultado morte da gestante, não importando, para tanto, 

a motivação do crime. 

 

2.2.1 – O aborto e o art. 128 do Código Penal. 

  Hodiernamente, no Brasil, o aborto é considerado crime. São 

criminosos o terceiro (médico ou não) e a mãe que o praticam. O Artigo 128, 

incisos I e II do Código Penal, abre duas exceções: é conduta típica, mas 

isento de punição, quando o aborto é feito para salvar a vida da mãe e 

quando a gravidez é decorrente de estupro. Pois bem, façamos então o 

seguinte raciocínio: o aborto não é totalmente proibido no Código Penal. Por 

outro lado, a Constituição é clara: garante a vida do brasileiro e do 

estrangeiro residente no Brasil, conforme dispõe o art. 5º, caput.  

  No primeiro caso, está previsto o aborto necessário ou terapêutico, no 

qual se caracteriza o estado de necessidade, quando o médico verificar a 
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impossibilidade da continuidade da gravidez sem causar risco iminente de 

morte à gestante.  

  De outra banda, no aborto decorrente de estupro, denominado 

sentimental, ético ou humanitário, é aquele que pode ser praticado por ter a 

gravidez resultado do crime previsto no art. 213 do Código Penal, com a nova 

redação dada pela Lei 12.015/10. Justifica-se na doutrina a inexigibilidade 

de conduta diversa no caso, permitindo-se à mulher não ficar obrigada a 

cuidar de um filho resultante de um coito violento, não desejado. 

  Não há necessidade de existência de sentença condenatória contra o 

autor do estupro e nem mesmo de autorização judicial. Deve o médico se 

submeter apenas ao Código de Ética Médica, admitindo como prova 

elementos sérios a respeito da ocorrência do crime de estupro (boletim de 

ocorrência, declarações, atestados, etc.4 

  Há correntes no sentido de que o aborto resultante de estupro não 

teria sido recepcionado pela Constituição Federal vigente, uma vez que o 

direito à vida seria pressuposto primeiro para a dignidade da pessoa 

humana, sobrepondo-se ao interesse individual da mulher, em não manter 

gestação decorrente da violência contra sua dignidade sexual. 

  Em artigo doutrinário, defende Ives Gandra da Silva Martins5: 

A verdade é que, do ponto de vista biológico, todos nós 

temos, desde a concepção, todas as características 

que ostentaremos até a morte e, no plano jurídico, a 

vida é protegida desde a concepção pela Carta Magna 

brasileira.Por tais motivos, qualquer lei ordinária que 

venha legislar sobre o aborto pretendendo torná-lo 

admissível no Brasil será manifestamente 

inconstitucional, podendo ser objeto de ação de 

controle concentrado de constitucionalidade junto à 

                                                           
4
 Portaria nº 1.508, de 1º-9-2005, do Ministério da Saúde. 

5
 SILVA MARTINS, Ives Gandra da. Folha de São Paulo, “Tendência e Debates – Aborto, uma questão 

constitucional”, 05 de dezembro de 2003. 
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Suprema Corte, passível de ser proposta por 

quaisquer das entidades legitimadas no art. 103 da lei 

maior brasileira – controle este, entretanto, segundo a 

jurisprudência do Pretório Excelso, impossível de ser 

exercido sobre o artigo 128 do Código Penal de 1940, 

pois sendo lei anterior à Constituição de 1988 e 

incompatível com ela, encontra-se, nesse aspecto, 

revogado. 

 

2.2.2 – Aborto eugenésico e aborto social   

   Discute-se, ainda, a possibilidade do aborto ser praticado em razão de 

uma circunstância de enfermidade grave em relação ao feto, na qual não 

seria possível o seu nascimento com vida ou, ainda, quando a enfermidade 

resultasse em sérias restrições ao seu desenvolvimento como ser humano 

racional.   

  O avanço da medicina permite, com mais precisão, afirmar a 

existência de doença hereditária ou de má formação que, dependendo de sua 

gravidade, pode inviabilizar o nascimento do nascituro com vida. Nesse 

passo, quanto mais se avança de forma científica, mais se questiona sobre a 

possibilidade de interromper uma gravidez que não pode vir a termo ou, em 

última análise, impossibilitar que a nova vida, por razão de enfermidade, não 

tenha uma existência minimamente digna.   

 

 

 

3. Nem Crime nem Castigo: Educação e Apoio Social 

 

O ordenamento jurídico pátrio é todo voltado para a preservação 

integral a vida como podemos constatar já no caput do art. 5º da 

Constituição Federal. 
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Werner Jaeger em sua obra Paideia traz a concepção de Sócrates sobre 

o fim da vida: a missão de toda educação é banhada por uma luz nova; já não 

consiste no desenvolvimento de certas capacidades nem na transmissão de 

certos conhecimentos; eco menos, agora isto só pode ser considerado um meio 

e uma fase no processo educacional. A verdadeira essência da educação é dar 

ao Homem condições para alcançar o fim autêntico de sua vida. 

 

Antes de se falar em legalização do aborto deve-se investir em 

campanhas maciças de educação sexual, planejamento familiar, distribuição 

de métodos contraceptivos de modo universal e eficaz. Devemos romper as 

barreiras culturais estabelecidas de que não se pode falar de sexo com as 

crianças e adolescentes. 

 

É através da educação que evitaremos que as mulheres fiquem 

grávidas sem que tenham planejado, coibindo sim a necessidade se fazer o 

aborto, o que muitas vezes coloca em risco a vida e a integridade física 

destas mulheres. 

 

Tramita atualmente na Câmara Federal de Deputados o projeto de lei 

3.220/2008 que trata da implantação do parto anônimo, que seria a 

possibilidade da mulher dar luz ao seu filho sem que tenha necessidade de 

se identificar, sendo colhidos os seus dados junto ao hospital com intuito de 

se obter os dados genéticos da prole em caso de doenças graves. 

 

O aludido projeto gera discussões calorosas que não cabe trazer a 

baila neste trabalho, mencionamos o mesmo só  para demonstrar mais uma 

via de se proteger a vida da criança, pois se a mulher que julgar não ter 

condições ou não quiser criar o seu filho, poderá fazer a doação de forma 

mais simples sem consequências de âmbito civil ou mesmo criminal. 

 

3.1. O estatuto da mulher e o direito à vida 
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Cabe à Ciência do Direito constatar se existe vida para incidir então, a 

aplicação do ditame constitucional, descabendo a discussão sobre o 

processo vital e, sim, a proteção do bem jurídico vida, em todas as sua fase, 

indistintamente, porquanto a compartimentalização da vida cabe às ciências 

naturais, para sua compreensão: pela natureza, como tala, trata-se de um 

continuum, independente de classificações e interferências e esse processo 

vital na sua inteireza encontra se protegido pela Constituição. 

 

O Projeto de Lei 1399/03, apresentado pelo Deputado Renato 

Cozzolino do Rio de Janeiro,  trata do ESTATUTO DA MULHER, trazemos 

agora os pontos que julgamos mais relevantes: 

 

Em seu art. 2º, traz a definição de mulher para os efeitos do projeto de  

Lei, sendo estas as mulheres:  chefe de família,  mãe solteira, cabeça-de-

casal, soro positivo, portadoras de necessidades especiais, por exemplo a 

presidiária e àquelas que comprovem incapacidade de manter seu próprio 

sustento, quer seja, por estar desempregada ou  por motivo de doenças. 

Ainda estabelece que nos casos que não estejam  contemplados no 

caput do art. 2º, estão previstos na Constituição Federal e  nos Estatutos da 

Criança e do Adolescente e Do Idoso. 

  Basicamente, busca referido projeto de lei assegurar à mulher a 

garantia de  atendimento prioritário, a fim de assegurar sua efetiva 

participação na comunidade com dignidade, de modo a exercer sua 

cidadania e os direitos referentes à vida, à saúde, à moradia, à educação, ao 

trabalho, ao lazer, ao bem-estar, ao convívio familiar e aos valores éticos e 

religiosos. 

  Quanto à garantia de prioridade, prevê o projeto: 

  

a)  formulação e execução de políticas sociais públicas 

destinadas às mulheres, salvo de quaisquer outras formas 

de discriminação; 
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b) direito de precedência de atendimento na 

distribuição de casas populares, terras públicas e nas vagas 

de trabalho existentes em instituições privadas; 

  

c)           atendimento preferencial nas casas de saúde, e em 

outras instituições públicas e privadas, à mulher grávida 

e/ou com criança pequena até 6 anos. 

  

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas 

áreas relacionadas à profissionalização, qualificação e 

proteção á mulher. 

  

e) criação de centros de moradia provisória nos estados, 

Municípios e Distrito Federal,  destinados ao amparo e 

assistência da mulher, por um período de transição de 6 

meses, podendo ser prorrogado, com vistas a sua inserção 

no mercado de trabalho. 

  

f)           Destinação de 1% das vagas em concursos públicos 

para atendimento da mulher constante no art. artigo 2º da 

lei. 

 

Assim, resta claro e evidente que o presente ESTATUTO DA MULHER, 

tem por objetivo básico assegurar à mulher brasileira o direito de exercer 

sua cidadania e viver a vida com maior dignidade. Convoca a sociedade a 

refletir sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam para se firmar nos 

campos social, político e econômico. Em todo o mundo, em pleno século XXI, 

a mulher é submetida a violências de todos os tipos: discriminações, 

espancamentos, violência sexual, abusos e crueldades, inclusive a 

doméstica. Esses fatores, têm tirado da mulher o direito de exercer 

plenamente seus direitos dentro da sociedade onde vive.  Dessa forma, 

destina-se este Projeto, a atender milhões de brasileiras, garantindo seus 



17 
 

direitos quer seja no âmbito da Saúde, Habitação, da Educação , da 

Previdência, da Assistência Social, Jurídica, e outros. 

 

            Outrossim, objetiva-se com esta proposta assegurar o 

reconhecimento de todas as mulheres brasileiras, o respeito e o espaço que 

lhe foi negado durante muitos anos, garantindo  a inserção integral da 

mulher no mercado de trabalho e na vida em sociedade. 

 Nesta seara, surgem dois posicionamentos sobre a prevalência do 

direito a vida do feto ou do direito a dignidade da maternidade da mulher. 

São denominados pró-escolha os movimentos que se declaram em 

defesa da dignidade da maternidade da mulher quer em termos políticos 

quer éticos. O movimento defende os direitos reprodutivos, incluindo o 

acesso à educação sexual; acesso à interrupção voluntária da gravidez, 

(também denominado de aborto induzido), de forma segura e legal, 

contracepção, e tratamentos de fertilidade; assim com protecção legal contra 

o aborto forçado. 

A defesa do acesso à interrupção voluntária da gravidez é vista de 

formas variadas dentro do movimento, desde os que consideram ser 

essencial a mulher ter controlo total sobre o seu corpo (podendo praticar o 

aborto em qualquer momento da gravidez) até aqueles que defendem a 

legalização da interrupção voluntária da gravidez apenas em situações de 

recurso como violação ou quando a mulher não tem condições para criar 

uma nova criança. 

Diversos grupos e indivíduos atuam em campanhas pró-escolha, desde 

religiosos a laicos, incluindo médicos, cientistas, advogados e pessoas de 

diversas ocupações e ideologias. 

O movimento é conhecido internacionalmente como pro-choice, termo 

utilizado em países de língua inglesa para defender o "direito à escolha" (de 

ter ou não filhos, e de abortar). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maternidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Direitos_reprodutivos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_sexual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interrup%C3%A7%C3%A3o_volunt%C3%A1ria_da_gravidez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contracep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamentos_de_fertilidade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto_for%C3%A7ado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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A visão deste movimento é que a mulher terá uma vida melhor quando 

não é forçada a prosseguir uma maternidade não desejada e que a vida tanto 

dos filhos como dos pais em geral é mais positiva quando a interrupção 

voluntária da gravidez não é criminalizada. Adicionalmente, a ilegalidade do 

aborto leva à procura por abortos ilegais, usualmente em condições 

inseguras. Aproximadamente 13% da mortalidade materna é resultado de 

abortos realizados em condições precárias[1]. 

Os movimentos pró-escolha consideram que os movimentos pró-vida, 

por se oporem à prática legal do aborto induzido, limita o acesso das 

mulheres à educação sexual e planeamento familiar e, na prática, aumenta o 

número de interrupções voluntárias da gravidez efectivamente realizadas 

quer no próprio país quer em países terceiros com legislação mais liberal, 

como foi o caso de Portugal em relação a Espanha durante vários anos. 

Em oposição a referido movimento, encontramos outro grupo, 

denominados pró-vida movimentos que se declaram em defesa da dignidade 

da vida humana, conhecidos principalmente por sua oposição à prática do 

aborto induzido (consideram que o termo "interrupção voluntária da 

gravidez" trata-se de eufemismo por não remeter à morte fetal). 

Diversos grupos e indivíduos atuam em campanhas pró-vida, de 

religiosos a laicos, incluindo médicos, cientistas, advogados, e pessoas das 

mais diversas ocupações e ideologias. 

O movimento é conhecido internacionalmente como pro-life, termo 

utilizado em países de língua inglesa para defender o direito fundamental à 

vida, incluindo a vida intra-uterina, como valor universal. Sua principal 

argumentação contra o aborto baseia-se nas descobertas científicas, 

sobretudo da Embriologia e da Genética, de que a vida humana começa na 

fecundação, e na filosofia do "respeito à vida inocente". 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3-escolha#cite_note-0
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3-vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planeamento_familiar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eufemismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidez_humana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embriologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fecunda%C3%A7%C3%A3o
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Originalmente referia-se principalmente a campanhas de antiaborto, 

mas agora cobre outros aspectos bioéticos tais como eutanásia, clonagem 

humana, pesquisas de células-tronco, e pena de morte. 

A grande maioria das ações de movimentos pró-vida é pacífica, 

realizando manifestações, campanhas de oração, esclarecimento e todo tipo 

de auxílio a mães que pensam em abortar. Em casos extremos, no entanto, 

alguns indivíduos de movimentos autodesignados "pró-vida" levam a cabo 

ataques a clínicas onde se pratica aborto, e a profissionais que nelas 

trabalham. Esses ataques algumas vezes incluíram, por parte de radicais, o 

uso de bombas e armas mortíferas (designadamente nos Estados Unidos da 

América, em França e no Canadá). 

 

Conclusão 

O  presente trabalho, basicamente, se propôs a apresentar uma 

evolução da condição da mulher ao longo da história, como base para o 

debate sobre tema de relevante importância na atualidade: O ABORTO E A 

CONDIÇÃO DA MULHER. 

 Ao longo de nosso estudo, basicamente verificou-se que mulher 

conquistou importante espaço na sociedade ao longo da história, como fruto 

de longas conquistas. 

 Verificou-se as diversas modalidades de aborto admitidas na legislação 

pátria. 

 Ainda foi analisado projeto de criação do Estatuto da mulher e o 

posicionamento dos grupos pró-vida e pró-liberdade. 

 Neste contexto, dois pontos fundamentais norteiam o debate: O direito 

a vida do feto ou a liberdade de escolha da mulher. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eutan%C3%A1sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clonagem_humana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clonagem_humana
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula-tronco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pena_de_morte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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 Não há dúvida que o direito a vida, como direito fundamental, se 

sobrepõe a todos os demais direitos fundamentais. O próprio direito a 

dignidade, somente tem razão de ser se relacionado diretamente e 

indissociavelmente ao direito a vida. 

 Assim, não há de se falar em supremacia do direito de escolha da 

mulher, uma vez que o legislador, e tampouco o interprete do direito podem 

optar por qualquer solução contrária a vida. 

 Entretanto, como foi bem abordado nos primeiros capítulos do 

presente trabalho, restou ao longo da história, e inclusive nos dias atuais 

uma carga de responsabilidade quase que exclusiva da mulher pela 

manutenção da gravidez e pelo seu bom andamento, sendo imputado à 

mulher praticamente toda responsabilidade por eventual insucesso na 

gravidez. 

 Sequer, no caso de errônea escolha pelo abortamento, esta divida sua 

parcela de culpa com um eventual companheiro ou pais, omissos ou 

coniventes com o ato. 

 Assim, contrapondo todos estes aspectos relevantes, assentamos 

nosso posicionamento de que certamente qualquer prática atentatória a vida 

devem ser recriminadas, entretanto no caso específico do aborto, deveriam 

ser criadas penas alternativas para mulheres que praticaram aborto. 

Assim, consideramos a mais viável alternativa, a manutenção do crime 

de aborto contra a gestante, porém com uma despenalização, oferecendo 

penas alternativas, como a frequência em cursos de orientação, tratamento 

psicológico... 
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