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RESUMO 

Este trabalho foi norteado pelo objetivo de analisar a interface entre as ações 

públicas municipais relacionadas ao aborto legal em sua efetivação e a luta do 

Movimento Feminista na implementação da Política de Saúde da Mulher no 

Recife orientada pela ótica dos Direitos Reprodutivos, com foco no período de 

2001 a 2008 que compreende dois mandatos do Prefeito João Paulo. Trata-se 

de um estudo de natureza qualitativa em que foram utilizadas as técnicas da 

observação e a realização de entrevistas com profissionais de saúde – 

assistentes sociais, médicos(as) e psicólogos(as) – atuantes em serviços de 

referência no atendimento a mulheres em situação de violência, gestora da 

área técnica de saúde da mulher da Prefeitura da Cidade do Recife e 

representante do Movimento Feminista.  

O argumento principal da tese é que a interdição ao aborto é uma forma de 

violência imposta às mulheres e que os impedimentos ao direito ao aborto legal 

constituem-se numa dimensão ainda mais grave dessa violência, já que a 

mulher passa de vítima a criminosa. Entendemos que a violência contra a 

mulher se sustenta por uma sociabilidade alicerçada na cultura patriarcal, 

assinalando conexões entre essa base cultural e a interdição ao aborto. 

A análise do material coletado aponta para os serviços de atenção à mulher em 

situação de violência, nos quais se insere o procedimento de aborto legal, 

como importante conquista da luta dos Movimentos Feminista e de Mulheres 

associado a um cenário político permeável às demandas dos movimentos 

sociais. Há, porém, lacunas entre o direito e o acesso, reforçando uma 

tendência de garantia no plano formal e restrição no plano do acesso, daí a 

importância de continuidade da luta já que a efetivação dos direitos das 

mulheres permanece como devir.  

Quanto ao aborto/aborto legal, faz-se necessário um conjunto de ações, ao 

mesmo tempo políticas e operacionais, nos âmbitos do Estado e da sociedade 

- desde a incidência dos movimentos sociais, revisão da legislação e 

implementação/supervisão de políticas públicas, até ações para autonomia, 

empoderamento, reflexão e organização das mulheres. 

 

Palavras-chave: Aborto, Aborto Legal, Política de Saúde da Mulher, Direitos 

Reprodutivos, Gênero, Patriarcado, Violência contra a Mulher. 



 

ABSTRACT 

 

This work was guided by the objective of analyzing the interface between 

municipal actions related to legal abortion in its implementation of the Feminist 

Movement and the struggle to implement the Health Policy for Women in 

Recife-driven perspective of Reproductive Rights, focusing on the period 2001 

to 2008 which includes two terms of Mayor João Paulo. It is a qualitative study 

where we used the techniques of observation and realization of interviews with 

health professionals - social workers, doctors and psychologists (the) - working 

in reference services in the care of women in situations violence, manager of 

the technical area of women's health of the City of Recife and representative of 

the Feminist Movement. 

The main argument of the thesis is that the ban on abortion is a form of violence 

imposed on women and the impediments to the right to legal abortion constitute 

a more serious dimension of this violence, as the woman goes from victim to 

criminal. We understand that violence against women is sustained by a sociality 

grounded in patriarchal culture, noting the connections between cultural 

background and the ban on abortion. 

The analysis of material collected points to health care services to women 

victims of violence, which is inserted in the procedure of legal abortion as an 

important achievement of the struggle of women's and feminist movements 

associated with a political landscape susceptible to the demands of social 

movements . But there are gaps between the right and access, reinforcing a 

trend in formal assurance and restriction on the level of access, hence the 

importance of continuing the fight as the realization of the rights of women 

remains as becoming. 

The abortion/legal abortion, it is necessary a set of actions, both political and 

operational areas in the state and society - from the impact of social 

movements, to review legislation and implementation / monitoring of public 

policies, to actions for autonomy, empowerment, reflection and organization of 

women. 

 

Keywords: Abortion, Legal Abortion, Politics of Women's Health, Reproductive 

Rights, Gender, Patriarchy, Violence Against Women. 



 

RESUMEN 
 

Este trabajo fue guiado por el objetivo de analizar la relación entre las acciones 

municipales relacionadas con el aborto legal en la aplicación del movimiento 

feminista y la lucha para poner en práctica la Política de Salud de la Mujer en 

Recife impulsada por la perspectiva de los derechos reproductivos, se centra 

en el período de 2001 para 2008, que incluye dos términos del alcalde João 

Paulo. Se trata de un estudio cualitativo en el que utiliza las técnicas de 

observación y realización de entrevistas con profesionales de la salud - 

trabajadores sociales, médicos y los psicólogos - que trabajan en los servicios 

de referencia en el cuidado de las mujeres en situaciones de la violencia, 

director del área técnica de salud de la mujer de la ciudad de Recife y 

representante del Movimiento Feminista. 

El argumento principal de la tesis es que la prohibición del aborto es una forma 

de violencia impuestas a las mujeres y los obstáculos para el derecho al aborto 

legal constituye una dimensión más grave de esta violencia, ya que la mujer 

pasa de víctima a los criminales. Entendemos que la violencia contra las 

mujeres es sostenido por una sociabilidad basada en la cultura patriarcal, 

teniendo en cuenta las conexiones entre el entorno cultural y la prohibición del 

aborto. 

El análisis de material recogido apunta a los servicios de salud a las mujeres 

víctimas de violencia, que se inserta en el procedimiento del aborto legal como 

un logro importante de la lucha de las mujeres y los movimientos feministas 

asociado con un panorama político susceptible a las demandas de los 

movimientos sociales. Sin embargo, hay diferencias entre el derecho y el 

acceso, lo que refuerza una tendencia en la garantía formal y la restricción en 

el nivel de acceso, de ahí la importancia de continuar la lucha como la 

realización de los derechos de las mujeres sigue siendo llegar a ser.  

El aborto/aborto legal, es necesario un conjunto de acciones, tanto en las áreas 

política y operativa en el estado y la sociedad - desde el impacto de los 

movimientos sociales, para revisar la legislación y la aplicación / seguimiento 

de las políticas públicas, a acciones para la autonomía, la reflexión 

empoderamiento y organización de las mujeres. 



 

Palabras clave: Aborto, Aborto Legal, Política de Salud de la Mujer, los 

derechos reproductivos, género, patriarcado, violencia contra la mujer. 
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INTRODUÇÃO 
 

Pode-se falar abortar a missão, pode-se dizer a greve abortou, mas do 

aborto de que trata este trabalho só as mulheres entendem, só elas o vivem. 

Trabalhar o tema „Aborto‟ constitui-se num grande desafio para quem se 

propõe a fazê-lo. Isto porque a temática insere-se num contexto de posições 

extremadas quase sempre baseadas em valores morais e religiosos, o que 

dificulta a discussão clara e livre da bipolaridade em „defesa da vida‟ ou „a favor 

do aborto‟. Talvez chegue um tempo em que a discussão sobre o aborto não 

ultrapasse a discussão dos direitos e da saúde.  

Ao final do Mestrado em Serviço Social no ano de 2007 quando 

produzimos a Dissertação intitulada “Delegacia de Mulheres: Política de 

Enfrentamento e Espaço de Negociação da Violência Conjugal” tínhamos em 

mente dar prosseguimento ao estudo da violência contra a mulher em um novo 

cenário que estava posto com a implementação da Lei Maria da Penha – novo 

recurso em meio a outros disponibilizados à mulher em situação de violência 

no país. Essa era a intenção ao ingressar no Curso de Doutorado; mas ocorreu 

uma mudança de rumo provocada por fatores conjunturais e profissionais. 

Durante o referido ano, deu-se no Brasil uma intensa discussão sobre a 

descriminalização e legalização do aborto marcada pela posição vanguardista 

assumida pelo executivo do Governo Federal e o Ministro da Saúde – Luiz 

Inácio Lula da Silva e José Gomes Temporão, respectivamente – e uma forte 

reação de setores contrários. Notadamente instituições religiosas têm 

assumido a bandeira “Em defesa da Vida” como sinônima de “Contra o Aborto”. 

Nesse contexto, o Brasil recebeu a visita do Papa Bento XVI e a discussão se 

acirrou com a posição do Pontífice diante dos cristãos católicos contra qualquer 

medida que caminhasse na direção de afrouxamento da legislação punitiva ao 

aborto, bem como do apelo do líder católico ao governo brasileiro quanto à 

defesa da vida e da família. A pressão religiosa desdobrou-se em modificações 

no texto do III Plano Nacional de Direitos Humanos sobre temas polêmicos, 

entre os quais, o aborto1.  

                                                           
1
 O PNDH III resultado de discussão entre instâncias governamentais e a sociedade, foi 

instituído pelo Decreto nº 7.037, de 21/12/09. Conforme declaração do Ministro da Secretaria 
Especial de Direitos Humanos – noticiada na mídia - após reunião com o Secretário-Geral da 
CNBB, o então presidente Lula haveria determinado mudanças no texto referentes ao aborto. 
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Essa discussão chamou por demais nossa atenção, ao tempo em que 

assumíamos um novo espaço de atuação profissional num Programa Municipal 

de Planejamento Familiar. Com o início do atendimento às mulheres – 

principais usuárias do Serviço de planejamento familiar, embora o mesmo seja 

aberto também aos homens – passamos a ouvir relatos diários sobre a busca 

de respostas no serviço público para evitar gravidezes pelo uso de métodos 

anticonceptivos reversíveis ou do método cirúrgico/irreversível. Um dado que 

também se sobressaía nos relatos das mulheres, em resposta à questão: 

‟quantos filhos você tem?‟, era o número de filhos e o relato de ter vivenciado 

pelo menos uma situação de aborto (espontâneo ou provocado) ao falar da 

vida reprodutiva. Conversas com profissionais que trabalhavam em unidades 

que ofereciam o serviço de aborto legal me puseram em contato com a 

dificuldade quase constante do acesso das mulheres à realização do 

procedimento e o esforço de alguns profissionais desses serviços em insistir no 

direito das usuárias - ponto que também me pareceu relevante.2 Assim é, que, 

ao final do primeiro ano do Doutorado, em diálogo com minha orientadora de 

então – Profª. Dra. Rosineide de Lourdes Meira Cordeiro – optamos por 

abraçar o tema do Aborto Legal no contexto da Política de Saúde da Mulher e 

dos Direitos Reprodutivos. Um ponto em comum mantido com a pesquisa 

realizada durante o Mestrado foi a temática de gênero e nova aproximação do 

Movimento Feminista e de Mulheres em Pernambuco, pesquisado durante o 

Mestrado em sua atuação no combate à violência contra a mulher, e, agora, 

em sua frente de luta pela descriminalização e legalização do aborto3. 

Passamos à pesquisa bibliográfica encontrando acervo considerável de 

obras sobre o tema, bem como estudos e pesquisas diversos. No âmbito do 

Serviço Social, pesquisamos os Anais dos Congressos Brasileiros de 

Assistentes Sociais - CBAS (1995-2004) e encontramos apenas uma 

comunicação no XI CBAS (2004). No Banco de Teses da CAPES, a situação 

encontrada não foi muito diferente: no período de 2000 a 2006 foram escritas 

                                                           
2
 Três assistentes sociais e uma psicóloga relataram a necessidade de pressionar para 

realização do procedimento do aborto como direito da usuária junto à equipe médica e chefia 
da Unidade de Saúde. 
3
 Ao longo do trabalho, utilizaremos a palavra „aborto‟ como sinônima de „abortamento‟ – termo 

mais correto para o ato de interrupção de uma gravidez; enquanto que „aborto‟ seria o produto 
dessa interrupção. A opção baseia-se no entendimento de que a palavra é compreensível seja 
quando se fala no procedimento técnico, seja quando se trata do tema nos campos de saber e 
de luta.  
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25 Dissertações de Mestrado e 05 Teses de Doutorado – em 2004, 2005 e 

2006 - que abordaram a temática nas áreas do Direito e de Enfermagem, não 

havendo nenhum registro na área de Serviço Social. 

Expressões da Questão Social constituem-se em espaços privilegiados 

da atuação do profissional de Serviço Social e também campo de estudos 

teóricos. Em vista disso, consideramos relevante agregar conhecimentos ao 

que já vem sendo produzido pelo Serviço Social no processo de teorização na 

temática de gênero e nos estudos sobre as mulheres, além de lançar novas 

luzes e oferecer subsídios ao entendimento da questão e, quiçá, contribuir para 

elaboração de novas ações para seu enfrentamento. Para nós a condição 

particular das mulheres de subordinação na ordem desigual de gênero agudiza 

os efeitos da Questão Social sobre elas, tornando-as sujeitos prioritários na 

atenção dos programas e políticas sociais onde se encontram inseridos(as) 

os(as) profissionais de Serviço Social. 

O(a) assistente social atua diretamente sobre as necessidades 

humanas postas na realidade social, a qual é formada por uma teia de 

complexidades que compõe o que se chama „Questão Social‟, apreendida 

como 

O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 
capitalista madura, que tem uma raiz comum a produção cada vez 
mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade 
(IAMAMOTO, 2001, p.27). 
 

A Questão Social é o espaço privilegiado da intervenção do(a) 

assistente social, o(a) qual atua na relação direta com a população usuária. 

Para Iamamoto (2001) há uma demanda atual do profissional de Serviço Social 

não apenas na execução, mas na formulação e na gestão de políticas sociais. 

Isso requer nova postura quanto ao exercício da profissão. “Requer ir além das 

rotinas institucionais e buscar apreender o movimento da realidade para 

detectar tendências e possibilidades nela presentes” (p.21). A autora ressalta 

que as alternativas não saem de uma „cartola mágica‟ do profissional, mas que 

as possibilidades estão dadas na realidade. Daí a importância de se pensar a 

realidade, de investigá-la, de intervir sobre ela, pois “sempre existe um campo 

para a ação dos sujeitos, para a proposição de alternativas resultantes da 

apropriação das possibilidades e contradições presentes na própria dinâmica 
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da vida social” (IAMAMOTO, 2001, p. 21). Consideramos ser nesse processo, 

de aprofundamento teórico que qualifica a dimensão técnico-operativa da 

profissão, que se inserem estudos e pesquisas no âmbito do Serviço Social e 

incluímos o presente trabalho. 

O Serviço Social tem tomado posições claras no que se refere à 

construção de um projeto societário que supere a ordem capitalista. A categoria 

se fez presente no movimento da sociedade civil na década de 1980 na luta 

contra a ditadura e pela consolidação das bases políticas. Naquela conjuntura, 

as categorias profissionais puderam repensar seu compromisso com a 

população brasileira. No caso do Serviço Social 

Construía-se um projeto profissional que, vinculado a um projeto 
social radicalmente democrático, redimensionava a inserção do 
Serviço Social na vida brasileira, compromissando-o com os 
interesses históricos da massa da população trabalhadora (CÓDIGO 
DE ÉTICA PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL, 1993). 
 

Os(as) assistentes sociais tornaram-se participantes do processo de 

lutas democráticas da sociedade brasileira e isso foi base da reorientação da 

profissão vivenciada a partir de 1980. Para Iamamoto essa reorientação 

possibilitou ao Serviço Social dar um salto de qualidade tanto no tocante à 

produção acadêmica quanto no fortalecimento do reconhecimento da 

importância profissional. A categoria abraça o novo projeto de sociedade e se 

inscreve nesse contexto com “um projeto ético-político comprometido com a 

construção da cidadania, a defesa da esfera pública, o cultivo da democracia, 

parceira da equidade e da liberdade” (IAMAMOTO, 2001, p. 11). 

Esse olhar para o passado recente da profissão, permite verificar sua 

dinamicidade informada pela própria dinâmica da realidade social. É 

fundamental que assim seja. 

Para a autora 

O longo vôo teórico dado pelo Serviço Social merece ser preservado 
e aprofundado, mas a ele deve ser aliado um atento 
acompanhamento histórico da dinâmica da sociedade. A aproximação 
do Serviço Social ao movimento da realidade concreta, às várias 
expressões da questão social, captadas em sua gênese e 
manifestações, é fundamental. A pesquisa concreta de situações 
concretas é condição para se atribuir um novo estatuto à dimensão 
interventiva e operativa da profissão, resguardando os seus 
componentes ético-políticos (ibidem, p. 52). 
 

A realidade atual impõe novas demandas à profissão, pois às lutas 

clássicas da classe trabalhadora – trabalho e renda - somam-se lutas „desse 
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nosso tempo‟ que tratam da violência em suas diferentes expressões, da 

dignidade das mulheres, dos direitos LGBTT4, da morte de milhares de jovens 

usuários de drogas ou envolvidos no tráfico5, do desenvolvimento sustentável e 

da preservação do meio ambiente. A efetivação das conquistas legais e o 

acesso e a ampliação de direitos são matéria de interesse do Serviço Social. A 

negação dos direitos e a agudização da Questão Social interessam ao Serviço 

Social, inclusive quanto ao que se refere à manutenção de uma ordem que 

mantém as mulheres em posição desigual. 

A tensão entre garantias legais e sua efetiva concretização, 

complexifica a prática profissional, uma vez que o Estado retraiu-se com a 

implementação do receituário neoliberal sustentáculo das políticas de ajuste 

estrutural. A política existe, os(as) usuários(as) existem, mas a distância entre 

a lei e sua aplicação não é facilmente superada - isso se constitui num grande 

desafio para o Serviço Social e espaço de mediações próprias do fazer 

profissional. 

Embora tal situação possa ser percebida como limite ao exercício 

profissional, contraditoriamente também são concebidas formas alternativas de 

intervenção, lembrando “sempre existe um campo para a ação dos sujeitos, 

para a proposição de alternativas criadoras, inventivas, resultantes da 

apropriação das possibilidades e contradições presentes na própria dinâmica 

da vida social” (IAMAMOTO, 2001, p. 21). 

A temática do aborto foi pautada nos encontros do conjunto CFESS-

CRESS6 em 2009 e 2010. Em 2009, no 38° Encontro Nacional CFESS-

CRESS, realizado em Campo Grande (MS), a categoria assumiu posição 

favorável à descriminalização do aborto no país e promoveu debate para 

subsidiar futuras decisões. Em 2010, durante o 39° Encontro Nacional sediado 

em Florianópolis (SC), foi além e deliberou pelo apoio ao Movimento Feminista 

                                                           
4
 O Brasil vivencia acirrada discussão/tensão sobre os direitos sexuais. O movimento LGBTT – 

sigla que congrega diferentes sujeitos: lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros - 
tem conquistado avanços como é o caso do direito à pensão por morte de parceiros(as) nas 
relações homoafetivas; o reconhecimento do estatuto de união estável de casais homossexuais 
e permissão para adoção. Encontra-se em discussão uma cartilha sobre homofobia a ser 
utilizada como conteúdo curricular nas escolas públicas. 
5
 Ricardo Antunes (2000) fala dessas atividades como trabalho subterrâneo – expressão por 

demais pertinente dado o caráter marginal e o fato de extinguir vidas das quais nem sempre a 
sociedade e o Estado dão conta. 
6
 Conselho Federal de Serviço Social e Conselho Regional de Serviço Social – órgãos 

normativos e representativos da categoria de assistentes sociais. 
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em defesa da legalização do aborto. Nas comemorações do Dia do(a) 

Assistente Social de 2011, promovidas pelo CRESS-PE, participamos de Mesa 

Redonda sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos debatendo sobre aborto e 

aborto legal.  

Isso aponta para o fato de que há muitos espaços a explorar, novos 

olhares a estabelecer, para, assim, nos aproximarmos com maior propriedade 

da tão complexa Questão Social e das especificidades que a compõem; dentre 

estas, a condição de subalternidade das mulheres no mundo do trabalho, na 

esfera familiar, na relação conjugal e no acesso a direitos estabelecidos – 

subalternidade, submissão, exploração e opressão peculiares por serem 

mulheres – mesmo que também por serem trabalhadoras e pobres. 

Situamos nosso estudo sobre Aborto Legal como uma pesquisa de 

natureza qualitativa, no contexto da Política de Saúde da Mulher e dos Direitos 

Reprodutivos, levando em conta a luta do Movimento Feminista e suas 

conquistas traduzidas nas respostas do Estado às suas reivindicações, entre 

estas a implantação dos serviços de aborto legal na rede pública de Saúde do 

Recife. 

As questões que seguem, constituíram-se em ponto de partida na 

condução de nossa pesquisa: O Movimento Feminista influenciou a Política 

Municipal de Saúde da Mulher quanto ao reconhecimento dos Direitos 

Reprodutivos? O direito ao aborto legal em sua efetivação nos serviços de 

saúde expressa essa influência? Pois interessava-nos entender as 

repercussões da mobilização feminista na gestão municipal quanto ao 

engendramento de respostas públicas às questões das mulheres, em particular 

a implantação dos serviços de aborto legal no âmbito da Política de Saúde da 

Mulher. 

A definição dos objetivos do estudo também serviu como baliza para a 

implementação da pesquisa, composição dos instrumentais e análise dos 

dados coletados; embora reconheçamos que os objetivos definidos a priori vão 

se (re) desenhando no percurso. Partimos, no entanto, do objetivo de analisar a 

interface entre as ações públicas municipais relacionadas ao aborto legal em 

sua efetivação e a luta do Movimento Feminista na implementação da Política 

de Saúde da Mulher orientada pela ótica dos Direitos Reprodutivos. 
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Nosso estudo foi empreendido com utilização da observação e da 

realização de entrevistas, com profissionais de saúde, representante do 

Movimento de Mulheres/Fórum de Mulheres de Pernambuco e gestora da área 

de Saúde da Mulher da Prefeitura da Cidade do Recife. Buscamos 

compreender a relação entre a mobilização feminista e o direito ao aborto legal 

em sua efetivação no âmbito da Política Municipal de Saúde da Mulher 

orientada pelos Direitos Reprodutivos. 

Havia, pelo menos, dois fatores que instigavam, a princípio, nosso 

interesse. Em primeiro lugar, atribuíamos singular significado aos serviços de 

aborto legal por entendê-los como um marco de força do movimento social, 

considerando a estrutura social desigual de gênero e o Estado patriarcal; 

também nos atraía a atenção a ideia de conhecer a análise de diferentes 

sujeitos envolvidos no processo. Ao longo da pesquisa, os pressupostos que 

tínhamos delimitado de partida foram sendo clarificados e novos foram sendo 

construídos. Certamente isso faz parte do fazer acadêmico: ter hipóteses de 

partida, ir a campo e, a partir dos dados coletados, reformular posições, 

aprofundar e gerar conhecimentos. 

O relato que segue, trata do problema da pesquisa, de sua 

fundamentação teórica, do processo de coleta de dados, dos resultados e da 

análise que fazemos dos „achados‟ de pesquisa. Esse processo está 

sistematizado em três capítulos. 

O primeiro capítulo dedica-se ao estudo do tema aborto e aborto legal, 

problematizado pela teoria feminista e situado com um dos campos em que se 

impõem interdições às mulheres como expressão de relações sociais desiguais 

de gênero e da estrutura patriarcal que persiste. Ressaltamos as imbricações 

entre gênero, poder e violência contra a mulher, incluindo a interdição ao 

aborto como uma violência diferenciada e imposta às mulheres. Neste 

percurso, dialogamos com Ávila e Corrêa (2003), Berquó (2001), Bravo (2007, 

2008 e 2009), Cavalcante e Xavier (2006), Combes e Haicault (1994), Faúndes 

(2004), Lucena (2010), Scott (1995), Saffioti (1994; 1999; 2004) e Pateman 

(1993), dentre outros(as) autores(as) não menos importantes. 

No segundo capítulo, intitulado „Estado e Políticas Públicas para as 

Mulheres‟, abordamos o Estado frente à Questão Social e a construção de 

políticas públicas, dentre estas a Política de Saúde da Mulher. Salientamos a 
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retração da intervenção do Estado pela implementação da agenda neoliberal e 

como isso enfraquece o exercício de direitos sociais. Ressaltamos que o 

Estado capitalista é o mesmo Estado patriarcal, concordando com a posição 

construída por Saffioti de enovelamento entre capitalimo-racismo-patriarcado.  

No terceiro e último capítulo, apresentamos o percurso trilhado e as 

decisões metodológicas tomadas ao longo do estudo, apresentando a escolha 

de procedimentos, o universo da pesquisa, os recortes estabelecidos. O 

processo de pesquisa é explicitado, desde a coleta à análise dos dados; 

trazendo os depoimentos dos sujeitos da pesquisa e buscando interpretar os 

sentidos de suas narrativas. 

No item denominado considerações finais, retomamos e confrontamos 

questões primordiais do estudo. É como um retorno ao começo, guardando a 

possibilidade de prosseguimento e aprofundamento do estudo. 
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CAPÍTULO 1 

 

O ABORTO EM PAUTA – Situando o tema 
 
1.1. Do que estamos falando  

 

A discussão sobre o aborto é por nós entendida como uma discussão 

social permanente tanto nos espaços de convivência mais próxima, quanto nos 

espaços sociais mais amplos. Em qualquer dos casos a discussão é 

geralmente polarizada e carregada de posicionamentos pessoais, morais e 

religiosos, ancorados em diferentes entendimentos sobre a sexualidade e a 

reprodução e, principalmente, sobre as mulheres. Quase sempre se distinguem 

lados opostos entre „a favor da vida – pró-vida‟ e „a favor do aborto – pró-

escolha‟7, embora mesmo no âmbito do Movimento Feminista não haja 

consenso sobre o tema. 

Diante do assunto há uma grande tensão. No plano político, essa tensão 

está particularmente estabelecida entre o Movimento Feminista e setores da 

sociedade ditos conservadores. Dentre os atores sociais que se contrapõem ao 

ideário feminista o principal é formado por religiosos, representantes da Igreja 

Católica e de algumas igrejas evangélicas8. Há também embates nos espaços 

da Câmara, do Senado e do Judiciário Federal perceptível em 

pronunciamentos sobre a questão. É uma luta intensa com pequenos 

deslocamentos nas três últimas décadas.  

Reconhecemos a complexidade do tema e seu estudo em diferentes 

campos do conhecimento, como Saúde, Filosofia, Ética, Direito, Teoria 

Feminista, Religião, Teologia, Antropologia, Sociologia. Outro destaque que 

fazemos é quanto à vasta argumentação dos 'pró' e 'contra' o aborto. Aparecem 

discursos e temas de interface como Direitos Humanos, Bioética, Cidadania, 

Justiça. 

O principal interesse de nosso estudo concentra-se nas respostas do 

poder público municipal às demandas da saúde da mulher explicitadas pela 

mobilização do Movimento Feminista e de Mulheres no Recife e, entre elas o 
                                                           
7
 Tal qual os grupos antagônicos norteamericanos „pro lifers‟ e „pro choicers‟. 

8
Apesar de não terem uma posição oficial, as igrejas evangélicas aliam-se à Igreja Católica, 

especialmente a „Bancada Evangélica‟ do Congresso Nacional. 
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direito ao aborto legal em sua efetivação nos serviços públicos de saúde. 

Entendemos ser esse estudo de interesse do Serviço Social por situar-se no 

âmbito de uma política pública e refletir sobre o acesso aos direitos.  

Enquanto pauta de discussão política, o aborto foi trazido pelo 

Movimento Feminista já no início de sua atuação na sociedade brasileira9 e, 

desde então, aparece como central na agenda do Movimento. As feministas 

preconizam que a proibição do aborto interfere no exercício da autonomia das 

mulheres e no pleno usufruto dos seus direitos humanos e reprodutivos. Na 

proposição feminista há que se entender o aborto à luz dos direitos humanos 

das mulheres e da democracia. Sua criminalização impõe a reflexão sobre o 

Estado democrático de direito e a construção normativa e política dos direitos 

sexuais e direitos reprodutivos enquanto direitos humanos.  

A permanência da prática do aborto como conduta delituosa está para 

além da defesa da mulher ou do feto; para o Movimento tornou-se uma questão 

política em que se encontram imbricadas relações de poder que resultam em 

violência contra as mulheres, especialmente expressa no histórico controle dos 

seus corpos. Utilizando as palavras de Emmerick, “ao não reconhecer às 

mulheres o direito à autodeterminação sobre o seu corpo, sua sexualidade e 

sua reprodução o Estado nada mais faz que violar os direitos humanos das 

mulheres” (2008, p. 28).  

Cabe destacar a ação do Movimento Feminista e de Mulheres como 

principal interlocutor com o Estado e a sociedade, sendo a ele tributárias a 

elaboração e implementação de políticas para as mulheres na história recente 

do nosso país.  

É a partir dos fins da década de 1970 que o Movimento Feminista 

brasileiro se lança na cena política engrossando a onda de mobilizações que 

marcaram a luta pela redemocratização do país. A luta das mulheres passa a 

figurar no seio do movimento operário, principalmente no combate à violência 

contra a mulher, diante de assassinatos de mulheres por seus 

maridos/namorados, dando lugar a uma Campanha de grande alcance 

denominada Quem ama não mata.  

                                                           
9
 Pode-se ter como marco para o Feminismo mundial a década de 1960 e para o Feminismo 

brasileiro os anos de 1970. Com isso não deixamos de reconhecer ações em defesa das 
mulheres ao longo de toda a história humana e, na história recente, ações anteriores às 
décadas citadas. 
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As iniciativas foram sendo engendradas e organizações surgindo para 

acolhimento de mulheres em situação de violência. A academia – 

especialmente mulheres no exercício da docência universitária – passa a tomar 

como objeto de estudo a condição da mulher, situações de violência contra a 

mulher, gênero e patriarcado, além de registrar proposições de políticas 

específicas de atenção à mulher. A luta do Movimento Feminista e de 

Mulheres, a produção acadêmica (por vezes associada à militância feminista) e 

o cenário de mobilizações que marcou a sociedade brasileira da época, serão 

condições objetivas essenciais à implantação de um lastro para a edificação de 

políticas públicas para mulheres no Brasil.  

Uma das primeiras políticas de atenção à mulher foi a Política de Saúde, 

vindo a servir de inspiração para reivindicação de outros recursos públicos para 

as mulheres. É no contexto da luta por garantias de ações sanitárias 

diferenciadas para as mulheres que vai se localizar a discussão sobre o aborto.  

De 1974 a 2004, a Política de Saúde da Mulher no Brasil passou por 

diferentes concepções. Em 1974, o Programa Nacional de Saúde Materno-

Infantil – PNSM - destacava o exercício da maternidade em suas distintas fases 

de concepção-gestação-parto-amamentação-cuidado do filho, e objetivava 

atender demandas a elas referentes. O Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher – PAISM – de 1984, embora ainda baseado na concepção da 

„mulher reprodutora‟, ampliou a assistência clínico-ginecológica conforme 

compromissos políticos internacionais. 

 

A criação do PAISM, em 1983, representou um marco na história 
das políticas públicas voltadas para as mulheres, pois, pela 
primeira vez (...) ampliou-se a visão da integralidade, presente nas 
formulações do movimento sanitário, para incorporar a noção de 
mulher como sujeito, que ultrapassa a sua especificidade 
reprodutiva, para assumir uma perspectiva holística de saúde 
(COSTA, 2000, p. 185).  

 

As mudanças tecidas com a implantação do PAISM se fortalecerão com 

a Constituição Federal de 1988 e a construção do SUS. A Política de Saúde da 

Mulher passa a tomar por base novos pressupostos, como a organização social 

e as relações de gênero, homens e mulheres como sujeitos de suas decisões 

quanto à vida reprodutiva e o planejamento familiar, além da responsabilidade 

do Estado em prover recursos garantindo o acesso ao direito integral à saúde. 
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Data da década de 1980 a proposição aberta do Movimento Feminista de 

discussão sobre o aborto. Essa discussão posta/imposta pelo Movimento 

Feminista apareceu com bastante força durante o período de instalação da 

Assembleia Nacional Constituinte 

 

o movimento feminista organizou-se para levar à Constituinte a 
defesa dos direitos das mulheres, quase sempre sob a coordenação 
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM. Por 
intermédio do Projeto Nós e a Constituinte, o Conselho realizou 
encontros, seminários e assembleias em todo o país. Esses 
trabalhos resultaram na Carta das Mulheres (CNDM, 1986), 
documento dirigido aos constituintes, contendo princípios e 
reivindicações, entre eles o direito à interrupção da gravidez. No 
contexto do processo constituinte – em que o aborto era um dos 
temas polêmicos – o movimento acabou acordando com os 
parlamentares progressistas que essa questão não deveria ser 
matéria constitucional, podendo ser regulamentada pela legislação 
ordinária (BERQUÓ, 2003, p. 288). 

 

O debate sobre o aborto foi proposto no contexto da Política de Saúde, 

visto ser um campo permeável a demandas de atenção às mulheres, bem 

como a serem considerados uma questão de Saúde Pública os agravos à 

saúde causados pelo recurso ao aborto inseguro, bastante utilizado por 

mulheres brasileiras. A discussão – à época e atualmente – continua 

extremada. Tido como assunto polêmico, „maldito‟, „escuso‟, o aborto divide 

opiniões, torna-se assunto de conteúdo moral, provoca argumentos religiosos, 

divide opiniões.  

A conceituação do aborto pode ser encontrada em diversas publicações 

e assume diferentes enfoques traduzindo posições ideológicas. Prado (2007) 

apresenta o conceito de aborto enfatizando a carga de tabus e preconceitos 

que o termo carrega e destaca a ótica diferenciada de acordo com os valores 

da sociedade à qual se dirige; exemplifica com a definição de aborto num 

dicionário inglês: “Expulsão (legal) do feto durante as primeiras 28 semanas de 

gravidez; o ato de provocar ou ajudar foi visto como um crime na Grã-Bretanha” 

(Oxford Learner‟s Dictionnary de 1978) e compara com a definição do 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa de 2001: 

 

Ação ou efeito de abortar; abortamento. Interrupção prematura de 
um processo mórbido ou natural. Feto prematuramente expelido. 
Descontinuação dolorosa da prenhez, com ou sem expulsão do feto, 
da qual resulta a morte do nascituro. Indivíduo disforme, monstro, 
monstrengo. Aquilo ou aquele que não obteve sucesso, que 
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malogrou. Trabalho ou produto imperfeito, defeituoso. Qualquer 
coisa rara, anormal ou incomum. 
 

Isso mostra como a linguagem, entre outros fatores, fortalece posições 

sociais e culturais sobre o aborto. À criminalização do aborto somam-se 

questões morais, religiosas, subjetivas, as quais funcionam como força 

simbólica de interdição10 mesmo que a condenação da mulher não venha a 

ocorrer.  

Os chamados grupos pró-vida detêm-se no enfrentamento do dilema 

moral do aborto, ressaltando a conduta criminosa das mulheres que abortam e 

defendendo uma legislação totalmente restritiva ao procedimento do aborto. O 

argumento de defesa do embrião ou feto11 traz a reboque a manutenção do 

papel social que permanece „naturalmente‟ atribuído à mulher: esposa e mãe. 

As diferenciações binárias – biológico/social, privado/público - são revisitadas 

para manutenção da identidade histórico-cultural tradicional das mulheres 

brasileiras. Outro argumento que nos parece pesar contra a 

descriminalização/legalização do aborto é o livre exercício da sexualidade12 

pelas mulheres; é como se a mulher contasse com a chance de solucionar 

facilmente o resultado de relações sexuais descompromissadas.  

Entendemos que a proibição do aborto está diretamente relacionada à 

posição de subordinação das mulheres na sociedade e à desigualdade de 

gênero, especialmente no que toca à sua sexualidade e decisões sobre 

reprodução. A criminalização do aborto atrela-se à estrutura social patriarcal13, 

numa clara distinção de posição e de poder entre as mulheres e os homens e 

se constitui em mais uma violência imposta às mulheres ao vetar o direito de 

decidir livremente sobre a própria vida.  

É o Movimento Feminista com a tese de que „o pessoal é político‟ que 

trará à discussão pública a condição das mulheres e a opressão a que são 

submetidas em nossa organização social de classes e de gênero. Obviamente 

que ao longo da história, mesmo antes da emergência do Movimento 

                                                           
10

 Utilizamos o termo interdição como proibição do livre exercício do direito – no caso do aborto, 

dos direitos reprodutivos das mulheres (entre outras muitas interdições de que as mulheres são 
alvo). 
11

 Considera-se embrião até a 8ª semana de gravidez; após esse tempo, chama-se feto. 
12

 Na antiguidade o aborto passou a ser considerado crime por estar associado ao adultério e 

não pelo argumento da defesa da vida.  
13

 O ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão levantou a questão: “se os homens 

abortassem essa questão já teria sido resolvida?” Revista Superinteressante, junho, 2007. 
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Feminista, sempre houve mulheres que não aceitaram as imposições e lutaram 

contra elas, muitas pagaram com a própria vida por sua resistência. 

Organizadas como movimento social, as mulheres lutaram (e continuam 

lutando) durante anos por mudanças na legislação. No Brasil lograram a 

conquista do estabelecimento da igualdade de direitos entre homens e 

mulheres na Constituição Federal de 198814. Há também outras conquistas que 

ampliam os direitos das mulheres e produzem mudanças conceituais e 

práticas, como é o caso da legislação voltada a mulheres em situação de 

violência - Lei Maria da Penha. Há avanços em diversos campos de luta, entre 

estes a Saúde. A legislação sobre o aborto, no entanto, segue inalterada. 

O tema é central na pauta feminista e consta na Plataforma Política 

Feminista15, como luta que se precisa continuar travando: 

 

Como feministas, lutamos por liberdade sexual, tendo na palavra de 
ordem “nossos corpos nos pertencem” o símbolo mundial da luta 
feminista pelo direito de decidir sobre o próprio corpo. Para os 
movimentos brasileiros de mulheres, esta insígnia foi um convite às 
mulheres para se reapropriarem de seus próprios corpos, tomando 
para si as decisões sobre a sua sexualidade e o exercício dos 
direitos reprodutivos. 
Garantir a laicidade do Estado constante da Constituição, 
respeitando todas as formas de manifestação religiosa e não 
permitindo que elas interfiram na liberdade sexual e no exercício 
dos direitos reprodutivos por meio da ingerência sobre as políticas 
públicas. 
Reconhecer a descriminalização e legalização do aborto como um 
direito de cidadania e uma questão de saúde pública. 
Garantir de imediato o atendimento na rede pública de saúde às 
mulheres que decidirem interromper a gestação nos casos de 
aborto previstos pelo Código Penal (gravidez por estupro e quando 
há risco de vida para a gestante) e nos casos de malformação fetal 
incompatível com a vida (Desafios 252, 253, 261 e 262, Da 
Liberdade Sexual e Reprodutiva, Brasília, 2002). 

 

Muitos consideram a disponibilização ampla de métodos 

anticoncepcionais associada a ações de educação em saúde suficiente para 

que abortos sejam evitados. Tais ações são de grande relevância, porém não 

existe infalibilidade dos mecanismos de contracepção, mesmo a esterilização 

cirúrgica pode apresentar falhas. O recurso ao aborto situa-se na falha da 

contracepção e é utilizado pelas mulheres como medida excepcional. 

 

                                                           
14

 Constituição Federal, artigo 226, parágrafos 4º e 5º. 
15

 Documento que resultou da produção de 26 Conferências Estaduais de Mulheres e foi 

concluída em junho de 2002 na Conferência Nacional de Mulheres Brasileiras. 
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O Relatório do Ministério da Saúde “Aborto e Saúde Pública - 20 Anos 

de Pesquisas no Brasil” (BRASIL, 2008a) ampliou a compreensão sobre essa 

questão ao trazer esclarecimentos sobre o perfil das mulheres que abortam: 

“são predominantemente, mulheres entre 20 e 29 anos, em união estável, com 

até oito anos de estudo, trabalhadoras, católicas, com pelo menos um filho e 

usuárias de métodos contraceptivos” (p. 11). 

A decisão pelo aborto trata-se de uma escolha difícil, extrema e, às 

vezes, silenciosa das mulheres, “essa decisão vai fazê-la se confrontar com 

milênios de construção cuidadosa pela sociedade patriarcal e machista, de 

culpas que devem ser vividas pela mulher cotidianamente” (LUIZ, 2006, p. 

102). Afora isso, há o risco real de sequelas e de morte das mulheres por 

abortos realizados em condições precárias, pois “de todas as gravidezes que 

ocorrem no mundo, 22% terminam em aborto induzido, dos quais 50% são 

abortamentos inseguros” (ibidem, p. 98). Segue-se o medo de procurar 

assistência nos serviços públicos de saúde pela possibilidade de serem 

criminalizadas ou discriminadas durante o atendimento16. 

Faúndes e Barzelatto (2004) focalizam principalmente os agravos à 

saúde da mulher e os dados estatísticos reduzidos dos países em que o aborto 

é legalizado, contrariando o argumento de que a legalização levaria ao uso 

banal do procedimento. Os autores também diferenciam aborto seguro de 

aborto de risco, conforme a Organização Mundial de Saúde - OMS.  

 

Aborto de risco é um procedimento para interromper uma gravidez 
indesejada, realizado por pessoas que não têm as habilidades 
necessárias ou em um ambiente que não tem os padrões médicos 
mínimos ou ambos. 
Aborto seguro é o procedimento realizado por médico habilitado 
com os meios necessários e num ambiente adequado. 

 

No aborto seguro, realizado até a décima segunda semana, a 

possibilidade de mortalidade materna é quase nula – 1/1000 – e a incidência de 

complicações mais baixa que nos partos naturais. Outro ponto levantado pelos 

autores, é que, embora a maior parte dos abortos de risco seja feita na 

ilegalidade, há casos de aborto considerado ilegal, mas feito de forma segura. 

Bem como há países em que o aborto é considerado legal, mas realizado em 
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 Fatos concretos ainda vivenciados por muitas mulheres e uma das frentes de mobilização 

feminista. 
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condições inadequadas. Aborto seguro ou de risco não está para legal ou 

ilegal; nesse particular a condição econômica faz a diferença. 

Rocha e Neto (2003) chamam a atenção para a magnitude do aborto 

provocado e afirmam ser praticamente impossível precisar o número anual de 

abortos praticados no mundo; a estimativa aceita pela OMS é de uma variação 

entre 42 e 50 milhões de abortos. Aceita-se a taxa mundial de 

aproximadamente 35/1000 mulheres com idade entre 15 e 44 anos – é como 

se a cada ano, uma em cada vinte e oito mulheres realizasse um aborto.  

A América Latina e Caribe compõem-se por países de democracias 

ainda incipientes e que demonstram baixa efetividade de suas instituições 

governamentais e de seus sistemas legais. Abrigam grande percentual da 

população pobre do mundo e têm em comum as leis mais restritivas quanto ao 

aborto, que só é inteiramente legal em Cuba, Porto Rico, Guiana e na Cidade 

do México. A estimativa é de 50/1000, traduzida na alta ocorrência de 

complicações, incluindo a mortalidade materna17. A legislação punitiva na 

região relaciona-se ao histórico modelo sociocultural conservador em grande 

parte influenciado pelo papel preponderante da religião, fator significativo para 

que se proponha a solução do problema pelo sistema penal. 

Para os autores, o aborto inseguro reconhecido como um problema de 

saúde pública nos documentos e conferências da Organização das Nações 

Unidas aguarda a revisão da lei pelos Estados que o criminalizam, conforme 

recomendação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento 

(CIPD), realizada no Cairo em 1994. A OMS considera aborto a interrupção 

voluntária ou não da gravidez até a vigésima segunda semana ou com um 

concepto pesando menos de 500g. A gravidez que acaba antes desse período 

pode ser definida como aborto, enquanto a que termina a partir da vigésima 

terceira semana é considerado nascimento prematuro.  

O panorama do aborto inseguro no Brasil é o que move estudos e 

pesquisas, pois o procedimento realizado em condições de insegurança é uma 

das causas principais de mortalidade materna, além do alto registro de 

internações para tratamento de complicações pós-aborto anualmente, sendo a 
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 “Mortalidade materna se define como a morte de uma mulher durante o período de gravidez 
e até 42 dias após o parto, devido a causas relacionadas ao seu estado ou agravada pela 
gestação” (FAÚNDES e BARZELATTO, 2004, p. 75). 



33 
 

terceira causa de mortalidade materna no Brasil18.  

Os dados sobre o número de abortos no Brasil vêm sendo alvo de 

diversas pesquisas. Os números revelam alta incidência de abortos, em torno 

de um milhão por ano. O The Alan Guttmacher Institute19 em pesquisa 

realizada em cinco países da América Latina entre os anos de 1986 a 1991 

estimou a ocorrência de um milhão e quatrocentos mil abortos por ano no 

Brasil. Em sua pesquisa, Corrêa e Freitas (1997) sugeriram duas estimativas: 

uma moderada, cerca de 728.100 (setecentos e vinte e oito mil e cem) abortos 

e uma estimativa máxima, que aponta para o número de 1.039.900 (um milhão, 

trinta e nove mil e novecentos) abortos inseguros no país. Em 2005 o Ipas-

Brasil e o Instituto de Medicina Social -IMS- da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, realizaram pesquisa e propuseram três estimativas: a primeira 

chamada de limite inferior deu conta de 843.394 (oitocentos e quarenta e três 

mil, trezentos e noventa e quatro) abortos; a segunda estimativa denominada 

ponto médio, trabalhou com o resultado de 1.054.243 (um milhão, cinquenta e 

quatro mil, duzentos e quarenta e três) abortos; a última margem, chamada de 

limite superior, estimou que em 2005, foram realizados 1.265.091 (um milhão, 

duzentos e sessenta e cinco mil e noventa e um) abortos inseguros em nosso 

país. Para estimar o número de abortos, em geral se parte dos procedimentos 

clínicos realizados em situação de pós-aborto nos serviços públicos de saúde e 

procede-se ao ajuste dos dados estimando-se o sub-registro e o número de 

abortos que não derivam complicações. 

O número de internações pós-aborto é outro aspecto relevante nos 

estudos. Segundo dados do Ministério da Saúde no Painel de Indicadores SUS 

– Saúde da Mulher 2007 - 686 mulheres são internadas pelo SUS a cada dia 

em decorrência de complicações relacionadas ao aborto; 250.447 mulheres 

foram internadas em 2006, representando mais de quatro abortos para cada 

mil mulheres em idade fértil; os abortos contribuem com 15% da mortalidade 

materna. Afora o impacto na saúde e na vida das mulheres, há um alto custo 

financeiro sobre o sistema de saúde em função dos agravos decorrentes dos 

abortos inseguros, terceira causa da internação de mulheres. Um dado positivo 
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 Dados do Dossiê “Análise de dados sobre abortamento entre mulheres e adolescentes 
assistidas pelo SUS em Recife e Petrolina”, coordenado pelas organizações feministas Grupo 
Curumim e CFÊMEA, em 2009. 
19

 Aborto clandestino: una realidad latinoamericana (1994, p. 26-27). 



34 
 

apresentado no relatório Saúde Brasil 200920, é que todas as causas de morte 

materna diminuíram entre 1990 e 2007, e as mortes causadas por 

complicações de abortos foram reduzidas em 80%. 

O Comitê da Organização das Nações Unidas pela Eliminação da 

Discriminação da Mulher – CEDAW - mostra que a tipificação do aborto como 

delito ou crime não reduz sua incidência. Outro agravante é que a prática do 

aborto inseguro evidencia diferenças socioeconômicas, culturais, étnico-raciais 

e regionais: mulheres com mais recursos econômicos realizam aborto com 

mais segurança, em melhores condições de higiene. Como afirmam Brofman e 

Herrera (2001) “classe e raça, e também gênero, etnia e nacionalidade são 

sistemas de classificação gerados por estruturas de desigualdade social que 

também distribuem o risco de maneira desigual” (p.06). 

Seja de forma segura para mulheres que podem pagar, seja de forma 

insegura e arriscada para mulheres pobres, a lei punitiva não impede os altos 

números – ainda que subnotificados – de abortos realizados. Conforme Ávila e 

Corrêa (2003) a lei restritiva parece mesmo existir para não ser aplicada, 

devido ao grande número de mulheres que deveriam ser julgadas e presas. Ao 

mesmo tempo, cumpre a função simbólica de punir psicológica e socialmente a 

mulher que aborta.  

A Pesquisa Nacional do Aborto21 realizada em 2010, abrangeu uma 

amostra de 2.002 mulheres com idades entre 18 e 39 anos em todo o Brasil 

urbano. Foi financiada pelo Fundo Nacional de Saúde, como parte de uma 

investigação extensa sobre políticas de saúde reprodutiva no Brasil, e 

conduzida por duas instituições de pesquisa, a Universidade de Brasília e a 

Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Alguns resultados da 

pesquisa são que a proporção de mulheres que fizeram aborto cresce com a 

idade. “Essa proporção varia de 6% para mulheres com idades entre 18 e 19 

anos a 22% entre mulheres de 35 a 39 anos. Isso mostra o quanto o aborto é 

um fenômeno comum na vida reprodutiva das mulheres”, também aponta que, 

ao final de sua vida reprodutiva, mais de um quinto das mulheres no Brasil 

urbano fez aborto. O número de internações pós-aborto é elevado e reafirma o 
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 “Uma análise da situação de saúde e da agenda nacional e internacional de prioridades em 
saúde”. Brasil, Ministério da Saúde, Brasília, 2010. 
21

 “Aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com técnica de urna” – Responsável Profª Débora 
Diniz. Site da UnB, acesso 31/05/2010. 
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aborto como um problema de saúde pública. Cerca de metade das mulheres 

que fizeram aborto recorreu ao SUS e foi internada por complicações 

relacionadas ao aborto, o que correspondeu a 8% das mulheres entrevistadas. 

A pesquisa concluiu que boa parte dessas internações “poderia ter sido evitada 

se o aborto não fosse tratado como atividade clandestina e o acesso aos 

medicamentos seguros para aborto fosse garantido”. Outro dado relevante é 

sobre os quesitos estado civil e religião: mais da metade das mulheres que 

abortam são casadas e se identificam com a religião católica; um quarto 

identificou-se como evangélica. 

Para nós, pensar a questão do aborto no contexto da Política de Saúde 

da Mulher e dos Direitos Reprodutivos tem a ver com radicalidade22; não se 

situa apenas no „contra‟ ou „a favor‟ tão comum nas posições superficiais, mas 

que demanda um olhar criterioso nas negações e nas afirmações, que 

considere as contradições que estão postas nesse debate. Entendemos como 

ponto fundamental a laicidade do Estado e a consequente não interferência de 

setores religiosos em questões públicas, bem como a liberdade individual e a 

autodeterminação para tomada de decisões. A decisão pela interrupção de 

uma gravidez, de acordo com os estudos e pesquisas, vai se configurando 

como uma decisão extraordinária para as mulheres. Em certo sentido, ninguém 

é a favor do aborto; trata-se, no entanto, de medida excepcional com a qual se 

deparam muitas mulheres ao longo da vida e que precisa ser prevista e 

normatizada23.  

Para Michèle Ferrand (2008) a descriminalização/legalização do aborto é 

uma condição para a emancipação feminina. Relaciona-se diretamente com a 

questão da autonomia das mulheres, imprescindível num Estado democrático. 

A negação da autonomia das mulheres é sustentada pelo Estado natalista24 e 

pelas forças conservadoras contrárias aos direitos das mulheres. Concordamos 

que “num Estado laico, as normas de atenção à saúde – individual ou coletiva – 

devem ter o sentido de preservar e restaurar a saúde das pessoas e não 

                                                           
22

 No sentido de „ir à raiz das coisas‟ entendendo que não se pode, por exemplo, defender a 
laicidade do Estado e fazer concessões que a firam. 
23

 A literatura também argumenta que nos países em que o aborto não é crime ou é legalizado, 
as taxas são mais baixas que nos países que o restringem/proíbem; o que aponta, entre outras 
coisas, para o uso não aleatório do recurso. 
24

 Ferrand assim se refere ao Estado que focaliza os recursos públicos para a saúde da mulher 
na concepção de saúde materno-infantil. 
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deveriam ser influenciadas por questões religiosas” (LUIZ, 2006, p. 96). 

 

1.2. O Aborto no Debate Político Nacional 

 

Já no final da década de 1970 a descriminalização/legalização do aborto 

figurava entre as bandeiras de luta dentro das mobilizações de grupos 

populares de mulheres e feministas que encorpavam o movimento pela 

democratização.  

Com base em Ávila e Corrêa (2003), pontuaremos alguns marcos 

históricos sobre esse debate: em 1983, a deputada federal pelo Estado de 

Pernambuco, Cristina Tavares, apresentou um projeto de lei para ampliar os 

permissivos de interrupção da gravidez, o qual veio a ser rejeitado antes de ser 

votado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Em 1985, a 

deputada estadual do Rio de Janeiro Lúcia Arruda conseguiu aprovar na 

Câmara Legislativa uma lei que obrigava os serviços públicos de saúde a 

oferecer a interrupção da gravidez nos casos de estupro e de risco de vida; um 

primeiro serviço de aborto legal foi implantado em 1987. No ano seguinte, a 

Constituição Federal reconheceu a saúde como direito universal e não 

incorporou a premissa do direito à vida desde o momento da concepção, 

apesar de pressões nessa direção. 

Em seu estudo, Rocha e Neto (2003), colocam que desde o início da 

década de 1990, foram apresentadas dez proposições de descriminalização do 

aborto e ampliação dos permissivos legais no Congresso Nacional. Em 2001, a 

deputada Jandira Feghali, relatora de vários projetos sobre aborto, apresentou 

seu parecer à Comissão de Seguridade Social e Família reunindo conteúdo de 

seis projetos e tomando por base as premissas de liberdade e 

autodeterminação em consonância à posição feminista em relação ao aborto. 

O relatório foi rejeitado. Em meio a fortes reações conservadoras, as 

formulações da Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos 

(Rede Saúde, 2001), no folheto alusivo ao Dia Latino-Americano pela 

Descriminalização do Aborto – 28 de setembro – também apareceram como 

uma referência importante em enfocar o aborto no campo dos direitos. 

 
A liberdade é um dos princípios básicos dos direitos humanos, 
presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em 
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instrumentos jurídicos internacionais elaborados nas últimas 
décadas. O direito das mulheres de decidir sobre sua fecundidade é 
um princípio expresso nos documentos de diversas conferências 
internacionais promovidas pelas Nações Unidas [...]. O direito de 
decidir, de forma voluntária e livre, sobre a maternidade – o direito 
de ter ou não ter filhos, inclusive o direito de interromper uma 
gravidez – baseia-se, portanto, em princípios humanitários já 
reconhecidos. 

 

Para as feministas, um avanço seria a ampliação dos direitos 

reprodutivos das mulheres brasileiras com base na jurisprudência internacional. 

A referência a instrumentos internacionais de direitos humanos, ao lado do 

direito à saúde, assegurado na Constituição Federal, à igualdade entre homens 

e mulheres, ao princípio da não discriminação, permitem o questionamento da 

criminalização do aborto no Brasil. De acordo com Ávila e Corrêa (2003), para 

o Movimento Feminista trata-se de 

 

uma ação discriminatória do Estado que limita o direito das 
mulheres de atingir o melhor nível de saúde possível. Isso porque o 
aborto inseguro é causa de mortalidade e morbidade feminina e o 
aborto seguro um procedimento médico que responde a uma 
necessidade específica das mulheres que, quando não 
adequadamente respondida, põe em risco seu direito à vida (p. 43). 

 

O debate político é acirrado e a pressão da bancada católica atua com 

um intenso lobby para impedir possíveis avanços. Já em 1949, o deputado 

monsenhor Arruda Câmara apresentou um projeto de lei objetivando suprimir 

do Código Penal os dois permissivos legais referentes à prática do aborto. 

Conforme Rocha e Neto (2003) esse é o marco inicial do debate que se 

estende até hoje. Apesar de mobilizações diversas nas direções de „avanços‟ 

ou de „permanências‟, os permissivos do Código Penal vigente não foram 

eliminados, mas também não ocorreram mudanças.  

Os autores propõem quatro etapas de maior debate desde 1946 até 

1999. A etapa de 1946 a 1971 marca o começo da discussão e teve a 

apresentação de três projetos; de 1971 a 1983, foram apresentadas 13 

proposições e representou o aquecimento do debate; de 1983 a 1991, etapa 

marcada pela intensificação da discussão, contou com 15 propostas 

apresentadas e uma participação mais ampla de atores políticos e sociais; de 

1991 a 1999 o debate torna-se mais acirrado, são apresentadas 23 

proposições de iniciativas de parlamentares alinhados às ideias do Movimento 



38 
 

Feminista, acompanhada de grande contestação dos congressistas vinculados 

a grupos religiosos, em especial à Igreja Católica. A maior parte dessas últimas 

proposições visava alterar o Código Penal, mas também havia propostas em 

relação à Lei das Contravenções Penais, à Constituição Federal, à 

Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, e ao atendimento obrigatório ao 

aborto legal no SUS. Dentre elas, apenas duas foram aprovadas: a que tratava 

da Lei de Contravenções Penais, suprimindo a proibição de anunciar-se 

“processo, substância ou objeto” relativo à contracepção; e outra modificando o 

artigo 131 da CLT, garantindo o abono de faltas em decorrência de 

abortamento independente da causa, uma vez que o dispositivo modificado 

somente concedia o abono em caso de aborto „não criminoso‟. 

Nos anos de 1990, o debate parlamentar segue a ênfase da década 

anterior, especialmente durante a Assembleia Nacional Constituinte quando o 

tema já aparecia de modo incisivo. A maior controvérsia situava-se entre a 

questão do início da vida desde a concepção e a defesa do aborto como direito 

da mulher. 

 

A diferença fundamental entre eles é que enquanto os adeptos do 
„direito à vida‟ consideram que o corpo da mulher grávida já não mais 
lhe pertence, mas sim à criança que vai nascer, a seu pai ou à 
sociedade, as feministas adeptas do „direito à livre escolha‟ afirmam 
que enquanto o feto não for viável, isto é, capaz de prosseguir em 
seu desenvolvimento fora do útero materno, a vida da mãe é 
prioritária, e como “vida” inclui as condições psíquicas, físicas e 
sociais para levar a termo a gravidez e dar nascimento a uma criança 
(PRADO, 2007, p.79-80) 
 

Após a Constituinte, entre 1991 e 1995 a tendência predominante foi de 

proposições que postulavam a modificação da legislação proibitiva ao aborto 

com quinze iniciativas. Entre 1995 e 1999, surgiram oito propostas contrárias, 

inclusive quatro contrárias à permissão ao aborto em quaisquer circunstâncias. 

A Proposta de Emenda Constitucional – PEC - n. 25/95, por exemplo, buscava 

acrescentar o preceito da inviolabilidade à vida desde sua concepção. Outro 

exemplo foi o Projeto de Decreto Legislativo – PDC n. 737/98 que visava 

suspender a norma técnica do Ministério da Saúde de 1988, sobre Prevenção e 

Tratamento de agravos resultantes da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes. 
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Entre as iniciativas em prol da descriminalização e pela legalização, 

poderíamos dizer que as de maior amplitude foram o Projeto de Lei 1135/91 

que propõe a supressão do artigo 124 do Código Penal25 e o Projeto de Lei 

1097/91 que pretende descriminalizar o aborto até a décima semana de 

gestação e em caso de anomalia fetal grave, além de manter os permissivos 

legais já existentes.  

Ao longo desse tempo, foram apresentadas outras proposições de 

menor monta, mas de relevância para a luta pela descriminalização e 

legalização do aborto no Brasil. Conforme registros das organizações 

feministas - SOS Corpo, CFÊMEA entre outras – a discussão desses projetos 

de lei foi bastante polêmica com campos divergentes bem delimitados: 

parlamentares sensíveis às reivindicações do Movimento Feminista e 

parlamentares identificados com o pensamento religioso-cristão, principalmente 

com a posição da Igreja Católica.  

O contexto da redemocratização e participação, marca da sociedade 

brasileira nos anos 1980/1990 ampliou o debate e trouxe à cena novos atores 

políticos e sociais, o que também fez crescer as objeções. Entre os atores a se 

contrapor à perspectiva feminista, a Igreja Católica se destaca pela 

organização e pela relevante adesão popular que alcança. Já durante a 

Assembleia Constituinte, participou com a produção de um documento 

intitulado “Por uma nova ordem constitucional” (Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil-CNBB, 1986), que defendia a vida desde o momento da 

concepção. Também apresentou Emenda Popular aos parlamentares com 

base nos seus argumentos e crenças. Desde 1990 há um grupo da pastoral 

parlamentar, formado por parlamentares que se identificam com a posição da 

Igreja Católica. Outro espaço de participação da Igreja tem sido a presença de 

representantes da CNBB como expositores em debates no Congresso, dentro 

das Comissões que tratam do assunto. A Igreja divulga sua posição em 

documentos oficiais, como os documentos pastorais, e conta com a „Pastoral 

da Família‟ que atua com vistas à preservação dos valores cristãos na família.  

                                                           
25

 “Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque”. Pena – detenção de 1 
(um) a 3 (três) anos. Código Penal Brasileiro: Título I – Dos crimes contra a pessoa, Capítulo I 
– Dos crimes contra a vida. 
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O principal argumento é o de que o aborto destrói a obra da criação de Deus e 

que só Deus pode tirar a vida por ser doador de vida. 

À revelia da hierarquia da Igreja o Grupo Católicas pelo Direito de 

Decidir – CDD,  também se coloca no cenário político identificado com o ideário 

feminista e discordando da posição católica oficial. Mobiliza-se, realiza 

pesquisas e produz material divulgando sua posição de apoio à 

descriminalização e legalização do aborto. O CDD é tomado como referência 

no tratamento do pensamento católico sobre as mulheres, o sacerdócio 

feminino e os temas do aborto e da sexualidade. A Igreja Católica não 

reconhece o grupo como participante da comunhão da Igreja e discorda da 

utilização da denominação „católicas‟. 

Outro segmento religioso que desponta, embora com menor força, é a 

„bancada evangélica‟, atuante desde a segunda metade dos anos de 1980. Em 

geral, defendem a premissa da vida desde a concepção e já apresentaram 

projetos de lei expressando essa posição. Em 1986, por exemplo, o deputado 

Francisco Dias apresentou um projeto de lei para obrigar a expedição de 

Registro Civil para o feto. O deputado Matheus Jansen, apresentou outros dois 

projetos objetivando o aumento da penalidade prevista no Código Penal para a 

prática do aborto. Não existe, no entanto, uma posição única, homogênea entre 

as igrejas evangélicas. Há igrejas em que a decisão da mulher pelo aborto é 

compreendida dentro da doutrina do livre arbítrio e há casos de imposição de 

sanções. No âmbito político, têm ocorrido com frequência alianças com o grupo 

católico em relação ao aborto. 

 

A análise política da questão do aborto, mediante a análise da 
discussão parlamentar, torna possível perceber em um espaço 
institucional – o Congresso Nacional – o jogo dos diversos atores 
políticos e sociais comprometidos com esse tema. [...] Desse modo, 
ecoa no Parlamento uma discussão que também ocorre na 
sociedade e, ao mesmo tempo, repercutem na sociedade as 
discussões e votações realizadas naquela casa, mobilizando as 
principais instituições e organizações comprometidas com a questão 
(ROCHA e NETO, 2003, p. 290-291). 

 

A classe médica também se distingue como um segmento atuante no 

espaço político do Congresso Nacional. Trabalhos apresentados em 

congressos da categoria, laudos e pareceres médicos favoráveis à interrupção 

de gestações, exposições em Comissões pertinentes, têm funcionado como 
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relevantes aportes à discussão do aborto como uma questão de saúde. A 

posição desses profissionais tem sido claramente favorável ao aborto previsto 

em lei, em concordância com o Conselho Federal de Medicina e a Federação 

Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). A 

maioria dos profissionais defende, além dos permissivos legais, a autorização 

do procedimento para casos de anencefalia fetal. Outros abraçam a 

descriminalização e legalização do aborto e se pronunciam através de 

exposições e publicações de trabalhos. A FEBRASGO em associação com o 

Projeto da FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia) 

Iniciativas para Prevenção do Aborto Inseguro tem realizado estudos e 

pesquisas sobre o assunto e proposto o debate com os(as) profissionais 

médicos(as) através de eventos diversos com a categoria. Em 2004, realizou 

uma pesquisa com médicos(as) para conhecer a opinião e o conhecimento 

sobre o aborto legal, ampliando para indagar sobre a 

descriminalização/legalização do aborto no Brasil. Reconheceu nos resultados 

uma tendência maior ao acolhimento da mulher que procura o(a) médico(a) 

com desejo de interromper uma gravidez e o argumento da redução de danos 

aplicado à posição mais favorável à decisão da mulher26. Ressaltamos ser a 

classe médica de grande importância na efetivação do direito ao aborto, uma 

vez que são os profissionais médicos que irão executar procedimentos em 

casos de interrupção de gravidez. 

Profissionais da área do Direito, advogados e juristas são outro grupo 

presente no debate, que se pronuncia especialmente na elucidação de 

questões controversas. São convocados para dar contribuição e tornar menos 

difícil a tomada de decisões sob a ótica do Direito, legalidade/ilegalidade, atos 

éticos ou criminosos27.  

Como já afirmado, o segmento mais propositivo e interpelante é o 

Movimento Feminista; assumindo sua prerrogativa de movimento social, segue 

com uma pauta de reivindicações ampla, na qual se inserem os direitos sexuais 

e reprodutivos e o aborto. Realiza mobilizações dentro e fora do espaço do 

                                                           
26

 A concepção de redução de danos, a princípio, era vinculada à Política de Atenção aos 
Usuários de Álcool e outras Drogas e, grosso modo, defende à adoção de medidas para 
minimizar efeitos de um problema persistente, apesar de esforços por sua superação. Essa 
ideia tem sido utilizada por médicos(as) na reflexão sobre o aborto enquanto problema de 
saúde pública e na relação direta com as mulheres. 
27

 O campo do Direito tem vasta produção literária sobre o tema do aborto e sobre Bioética. 
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Congresso Nacional; atua junto às mulheres brasileiras debatendo a condição 

feminina e a participação política e se faz presente em espaços nacionais e 

internacionais de discussão e proposição sobre a questão da mulher, relações 

de gênero, economia e políticas públicas etc. Há cerca de três décadas envida 

esforços pela revisão da legislação proibitiva do aborto e tem influência direta 

na apresentação de projetos de lei, nos pronunciamentos de parlamentares e 

na organização de debates públicos. Os projetos de lei apresentados em todo o 

transcurso histórico têm inspiração feminista.  

Já durante a Assembleia Nacional Constituinte, mobilizou-se com o 

projeto „Nós e a Constituinte‟, sob a coordenação do Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher (CNDM), o qual foi responsável pela realização de muitos 

eventos para mulheres, na linha de sensibilização e politização. A Carta das 

Mulheres, documento entregue aos constituintes, apresentava reivindicações 

do Movimento Feminista, dentre essas a descriminalização e legalização do 

aborto. As conquistas alcançadas em relação aos direitos sexuais e 

reprodutivos têm no Movimento Feminista sua maior sustentação tanto em 

relação à mobilização popular, quanto no tocante à produção escrita. 

O período mais recente, estudado por Rocha e Neto (2003), 

compreende os anos de 1999 a 2003, e transcorreu com a tramitação de oito 

projetos apresentados em anos anteriores, sob a relatoria da deputada Jandira 

Feghali, além de um projeto de lei substitutivo favorável ao aborto apresentado 

pela mesma. Tais projetos de lei não foram aprovados, o que mantém a 

legislação vigente. Nesse período, a rejeição aos projetos de lei propositivos à 

descriminalização e legalização do aborto tem sido uma constante, inclusive 

sendo difícil serem submetidos à votação, além de correrem o risco de 

arquivamento. Em paralelo, há a apresentação de projetos de lei que propõem 

o enrijecimento da legislação atual, como o Projeto de Lei 1459/2003, de 

autoria do deputado Severino Cavalcanti que visa criminalizar o aborto em caso 

de anomalia fetal. Nessa linha, segue o Projeto de Lei 5166/2005, do deputado 

Kameyana, que especifica penas para aborto de feto anencéfalo ou inviável. 

Esses projetos aguardam análise da Comissão de Constituição e Justiça e 

votação na Câmara dos Deputados.  

No Senado Federal, o senador Mozarildo Cavalcanti, apresentou o 

Projeto de Lei S 227/04 propondo a não punição de aborto em caso de 
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anencefalia. Sobre o assunto, vale registrar a proposta da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS – feita em 2004, de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF – ao Supremo Tribunal 

Federal - STF: estava posto que diante da inviabilidade da vida do feto 

anencéfalo, o argumento do crime de aborto seria inconsistente. O Ministro 

Marco Aurélio de Mello, redator da ADPF, concedeu liminar, conferindo 

legalidade ao pleito. Houve imediata reação dos setores contrários e a liminar 

foi cassada após exercício de três meses. Apesar do breve período, possibilitou 

um debate novo sobre a questão e deslocou a discussão para o âmbito da 

saúde. A ação permanece no STF no aguardo de novo julgamento e consiste 

num ponto importante por manter aberto o debate e apresentar possibilidades 

concretas quanto a uma nova conquista no arcabouço jurídico brasileiro. 

No contexto da ampliação do debate, a partir de 2004 iniciou-se a 

Campanha 28 de Setembro - pela legalização do aborto na América Latina e 

Caribe, com o lema: Aborto - As mulheres decidem, a sociedade respeita, o 

Estado garante. Nessa perspectiva o reconhecimento do direito das mulheres a 

interromper uma gravidez é uma das formas mais contundentes de alterar as 

relações entre mulheres e homens, com consequências para a organização da 

vida social e forte repercussão no cotidiano das mulheres. Também foram 

criadas as Jornadas Brasileiras pelo Direito ao Aborto Legal e Seguro, uma 

coalizão de articulações e redes, organizações e ativistas que trabalham para 

os Direitos Humanos das mulheres e tem como objetivo contribuir para uma 

agenda propositiva a favor dos direitos reprodutivos no Brasil. 

A Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, realizada em julho 

de 2004, aprovou entre suas diretrizes a de que o Brasil deve rever a legislação 

punitiva sobre o aborto, considerando compromissos internacionais firmados 

pelo Brasil. O entendimento é de que ao criminalizar o aborto, o Estado 

brasileiro nega a autonomia e o direito das mulheres de serem reconhecidas 

em sua liberdade individual e revela ainda o quanto está comprometida a 

democracia brasileira, em função da interferência de valores religiosos. Os 

setores contrários, por seu lado, argumentam que os compromissos 

internacionais não se sobrepõem à lei brasileira e trazem o argumento do 
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Pacto de São José da Costa Rica28 que em seu artigo 4°, inciso I, incluiu o 

direito à vida desde a concepção, tendo sido ratificado pelo Brasil em 1992.  

O Governo do Presidente Lula assumiu posição favorável à 

descriminalização e legalização do aborto no país, através do Ministro da 

Saúde – José Gomes Temporão - e da Secretária Especial de Políticas para 

Mulheres – Ministra Nilcéa Freire. O Ministro da Saúde defendeu a 

descriminalização do aborto na XIII Conferência Nacional de Saúde, realizada 

em 2007, mas a proposta foi rejeitada. A Ministra Nilcéa Freire, apresentou 

proposta semelhante à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, 

como substitutiva ao PL 1135/91, em 2005, defendendo o aborto livre até 12 

semanas de gestação e revogando os artigos 124, 126, 127 e 128 do Código 

Penal, também sem lograr êxito. Várias iniciativas têm sido rejeitadas pelas 

Comissões que estudam e deliberam sobre a matéria e pela Câmara ou 

Senado Federal, quando conseguem chegar à votação.  

Os textos e roteiros para discussão da II Conferência Nacional de 

Políticas para as Mulheres, realizada no ano de 2007, trouxeram os seguintes 

temas dentro da perspectiva da transversalidade de gênero: autonomia, 

igualdade no mundo do trabalho e cidadania; educação inclusiva e não sexista; 

saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; enfrentamento à 

violência contra a mulher; mulheres nos espaços de poder (democracia, 

mecanismos e instrumentos de participação, sistema político brasileiro). 

No âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos, o documento coloca em 

destaque políticas, programas e/ou projetos em curso, como segue: 

- Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

- Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal 

- Plano de Combate ao Tabagismo das Mulheres 

- Programa Nacional de Humanização de Pré-Natal e Nascimento 

- Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos (incluindo ações para 

adolescentes) 

- Marco Referencial da Saúde Sexual e Reprodutiva de Adolescentes e Jovens 

- Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e 

outras Hemoglobinopatias 
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 Como é conhecida a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. 
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O ponto que nos interessa em particular – descriminalização e 

legalização do aborto na pauta dos direitos reprodutivos – aparece com a 

apresentação da Norma Técnica de „Atenção humanizada ao abortamento 

inseguro‟ e com o relato de ações propositivas para revisão da legislação 

punitiva, como a formação de uma comissão tripartite de especialistas, 

representantes do governo e da sociedade civil em 2005. Nesse período 

aconteceram reuniões e audiências públicas, culminando com apresentação da 

já citada proposta de descriminalização do aborto à Comissão de Seguridade 

Social e Família da Câmara, onde permanece para estudo e votação. 

A reação contrária também se tornou evidente com o lançamento da 

Frente Parlamentar em Defesa da Vida - Contra o aborto, a qual atua no 

Congresso Nacional desde 2005. Naquele ano realizou na Câmara dos 

Deputados o I Seminário contra o Aborto, com a participação do presidente da 

CNBB, e de teólogos, juristas e cientistas. O evento teve uma grande 

repercussão e resultou numa programática de ações em „prol da vida‟ com 

destaques para ações de elaboração de material subsidiário à discussão nas 

escolas, organização popular para pressão junto aos parlamentares e 

levantamento de recursos financeiros junto a setores religiosos para 

implementação das ações. 

A deputada Jandira Feghali (2006) 29 tem sido uma das principais 

representantes da bandeira feminista no Congresso Nacional e considera que a 

questão é tratada de forma reducionista com base nas posições contra ou a 

favor. Para ela há que se enfrentar o cerceamento da liberdade das mulheres 

em diversas formas e a proibição do aborto como apenas uma delas; também é 

preciso enfrentar as mortes de mulheres pobres por causa de abortos 

inseguros e lutar firmemente, pois 

Não nos enganemos, o embate não é apenas em função do direito 
ou não ao aborto, mas a qualquer assunto que perpasse os direitos 
reprodutivos, como o uso do preservativo, contracepção de 
emergência ou pílula do dia seguinte, mesmo para evitar a gravidez 
em caso de violência sexual, ou até mesmo nos casos de anomalias 
fetais incompatíveis com a vida (p. 225). 

 

O substitutivo ao PL 1.135/91 ficou na Comissão de Seguridade Social e 

Família da Câmara dos Deputados até janeiro de 2007 quando foi arquivado. 
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 Médica, deputada federal pelo PC do B, tem forte atuação em defesa das mulheres e da 
descriminalização do aborto no Brasil.  
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Em abril do mesmo ano foi novamente solicitada a discussão da matéria 

mediante requerimentos de vários parlamentares e, desde então, encontra-se à 

espera do agendamento de audiência. 

A Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB – mobiliza-se para conter o 

avanço de processos criminais contra mulheres que são denunciadas pela 

realização de abortos30. Foi organizada a Frente Nacional contra a 

Criminalização de Mulheres e pela Legalização do Aborto, entre julho e agosto 

de 2008, a qual marcou o início de sua mobilização em setembro do mesmo 

ano, reagindo contra ações judiciais e ameaças de prisão de mulheres e 

fechamento de clínicas médicas, principalmente no Mato Grosso do Sul, mas 

com uma tendência de crescimento em todo o país. A Frente reuniu-se em 

Assembleia em dezembro de 2009 e mantém-se atenta a pressões dos 

segmentos contrários e retrocessos da legislação na América Latina. 

Em 2010 durante o período que antecedeu as eleições, o tema do aborto 

foi bastante polemizado gerando a necessidade de posicionamento dos 

candidatos à Presidência da República sobre o assunto. Nas análises da 

época, a imagem de favorável ao aborto foi vista como responsável pela perda 

de intenção de voto da candidata do Partido dos Trabalhadores – PT - Dilma 

Roussef, chegando a levar a decisão para o segundo turno. Seguiram-se 

encontros com grupos religiosos e elaboração de documentos em que a 

candidata revelava compromissos com a preservação da família e 

posicionamento contrário à descriminalização/legalização do aborto. Em 

oposição à candidata governista vieram reações de partidos políticos aliados e 

das igrejas católica e evangélica; houve distribuição de farto material sobre a 

questão e líderes religiosos católicos e evangélicos apareceram na mídia 

orientando fiéis a não votarem no PT por ser um partido favorável ao aborto. O 

Papa Bento XVI também se pronunciou sobre o dever dos padres e bispos 

orientarem os cristãos católicos brasileiros a votar conforme os credos da 

Igreja. Não faltaram vozes religiosas distoantes que se levantassem sobre o 

fato de que o aborto deveria ser tema do Congresso Nacional e não de 
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 Material divulgado na internet – www.feminista.org.br – acesso em 28/01/2011. 

http://www.feminista.org.br/
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plataforma eleitoral, enfatizando, além disso, ser a fé uma questão individual 

que não deve determinar decisões políticas31. 

A discussão sobre o aborto leva a tensionamentos nos diversos espaços 

em que é travada; mesmo a discussão sobre o aborto legal é difícil, conforme 

abordaremos a seguir. 

 

1.3. O Aborto Legal 

 

No Brasil o aborto é tipificado como crime e permitido apenas para 

salvar a vida da gestante ou em caso de gravidez resultante de estupro. Consta 

no Código Penal brasileiro – Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - 

na parte especial dos Crimes contra a Pessoa, no Capítulo dos Crimes contra a 

Vida. Nesse capítulo, as diversas formas de Homicídio e o Infanticídio 

antecedem a apresentação do crime de aborto nos artigos 124 a 128, conforme 

segue: 

 

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento 

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

 

Aborto provocado por terceiro 

Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos. 

Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

Parágrafo único - Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior 

de 14 (quatorze) anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é 

obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. 

 

Forma qualificada 

Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 

um terço, se, em conseqüência do aborto ou dos meios empregados para 
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 Frei Betto e o Bispo Dom Angélico Sândalo Bernardino criticaram a utilização eleitoreira do 

tema aborto. 
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provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são 

duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. 

Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: 

 

Aborto necessário 

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 

 

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento 

da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. 

 

Para os segmentos que defendem a proibição de qualquer tipo de aborto 

no marco legal institucional brasileiro e consideram qualquer aborto como 

criminoso, a expressão „aborto legal‟ não é cabível. Para o Movimento 

Feminista, a não inclusão do direito à vida desde a concepção na Constituição 

Federal e os permissivos legais são marcos importantes e a implantação, ainda 

que tardia, dos serviços de referência, uma conquista.  

A problematização da interseção entre violência contra a mulher e direito 

legal ao aborto posto pelo Movimento Feminista e de Mulheres foi fundamental 

no debate e na consecução de serviços públicos para atendimento das 

mulheres. A conquista da efetivação da Lei não foi simples; tornou-se um dos 

tantos assuntos a serem enfrentados no processo de democratização do país 

que foi sendo assimilado pelas primeiras gestões municipais „de esquerda‟.  

Pode-se afirmar que as políticas e programas voltados à atenção integral 

à mulher foram concebidas em meio à forte pressão do Movimento Feminista e 

de Mulheres em tornar a violência contra a mulher um problema para o Estado. 

É dessa raiz que resultam as delegacias de mulheres, os centros de referência 

e as casas-abrigo. Também foi por essa via que foram implantados os serviços 

de saúde referenciados para atendimento à mulher em situação de violência 

sexual incluindo os procedimentos de profilaxia para DST/AIDS, contracepção 

de emergência e aborto legal. É nesse âmbito que se insere a dimensão mais 

complexa da resposta do Estado às demandas das mulheres devido à conexão 

com a sexualidade e a saúde reprodutiva; é aí que se situam as maiores 

contestações, repercutindo no número muito menor desses serviços do que as 
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delegacias de mulheres, por exemplo, e permanecendo como alvo de fortes 

reações contrárias. 

Desde a implantação dos primeiros serviços, pesquisas vêm sendo 

realizadas com vistas ao delineamento de um perfil das mulheres e da 

construção de indicadores sobre a violência sexual, suas repercussões na vida 

das mulheres, a decisão pelo aborto. Um estudo do Ministério da Saúde 

aponta32 que, mesmo nos casos em que o aborto é previsto em Lei, muitas 

mulheres se utilizam do recurso ao aborto clandestino e inseguro, por razões 

de escolha ou por falta de conhecimento do direito. Acrescentamos o fato de a 

mulher estar lidando com uma violência tão grave, a violência sexual, como um 

dos fatores que dificultam/impedem ir em busca do seu direito, especialmente 

quando se trata de violência doméstica/intrafamiliar. São muitas as implicações 

de uma denúncia contra um membro da família e o poder é exercido com mais 

evidência quando se trata de relações próximas. 

A violência que tem sido assumida como grave problema da sociedade 

atual e, da mesma forma que o aborto, questão da saúde pública, deixa marcas 

concretas nos corpos. Como dito por Guerra (2005), a violência é 

virulentamente democrática; trata-se de um fenômeno complexo, polissêmico, 

multifatorial/multicausal, que atravessa as relações sociais e não se prende à 

condição de classe, geração, gênero, raça/etnia. As mulheres e os homens são 

atingidos pelas violências, porém são atingidos de maneira distinta. A violência 

doméstica/intrafamiliar, na qual se registram os maiores índices de violência 

contra a mulher, tem como uma das mais relevantes características sua 

rotinização. “Diferentemente da violência urbana, a doméstica incide sempre 

sobre as mesmas vítimas, as crianças e as mulheres, tornando-se habitual” 

(SAFFIOTI, 2004, p. 85). É uma violência direcionada às mulheres, sustentada 

por um ideário de dominação e de cerceamento da autonomia e da liberdade, 

simplesmente porque são (somos) mulheres; passando pelo que Kergoat 

(1996) chama de sexualização do social. 

A violência de gênero pode ser assumida como um tema da mesma 

dimensão e complexidade que o aborto. Quando se entrecruzam levantam 

implicações éticas e legais importantes, desafiando soluções já conhecidas. 

                                                           
32 Brasil, Ministério da Saúde. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual 

contra mulheres e adolescentes. 2. ed. Atualizada e ampliada, 2005(e).  
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Para gestores e profissionais da saúde, destina-se a 
responsabilidade adicional de implementar e aprimorar, para as 
mulheres, políticas públicas capazes de reduzir os danos 
causados pela violência sexual e, ao mesmo tempo, garantir o 
acesso ao abortamento previsto em Lei de maneira ética, de modo 
seguro e humanizado (BRASIL, 2008, p. 08).  

 

Nesse estudo pensamos a criminalização do aborto como um tipo de 

violência imposta às mulheres. Os impedimentos ao direito ao aborto legal são 

uma dimensão ainda mais perversa dessa violência, já que a mulher passa de 

vítima – da violência sexual – a criminosa – por causar a morte do concepto. 

Fatores como a distância entre a data do Código Penal e a implantação dos 

serviços, a necessidade de vigilância para garantir o direito atualmente, 

denotam a complexidade da questão. Em nossa compreensão tratam-se de 

interdições diversas aos direitos das mulheres, alicerçadas na ordem patriarcal, 

desigual de gênero. 

Apesar de a Lei ser datada de 1940, só em 1989 foi implantado o 

procedimento na saúde pública, no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de 

Saboya, mais conhecido como Hospital Jabaquara, em São Paulo. Sob intensa 

reação contrária, foi uma iniciativa da Prefeita Luiza Erundina, eleita pelo PT e 

fortemente vinculada aos movimentos sociais e ao Movimento Feminista, 

inclusive com a presença de militantes na gestão. O Hospital foi escolhido por 

contar com equipe multiprofissional sensível à demanda das mulheres 

(ARAÚJO, 1993). A Coordenação Municipal de Saúde da Mulher da Prefeitura 

de São Paulo implementou o atendimento ao aborto previsto em lei sem 

necessidade de lei complementar ou autorização judicial, tomando como base 

a previsão do procedimento no Código Penal. Seguiram-se iniciativas pelo 

Brasil e foram sendo implantados novos serviços em administrações municipais 

e estaduais eleitas pelo voto direto. 

Em 1991, um Projeto de Lei foi apresentado ao Congresso Nacional – 

PL 20/1991 – tornando os serviços de aborto legal assegurados pelo SUS, o 

que ampliou o acesso a esse direito pelas mulheres brasileiras, que veio a ser 

normatizado pelo Ministério da Saúde através da Norma Técnica de 

Atendimento à Mulher Vítima de Violência33. Tais medidas foram alvo de crítica 

                                                           
33

 O Ministério da Saúde-MS, a partir da Resolução 258/1997, normatizou o atendimento às 
mulheres. Mais recentemente, o MS normatizou os procedimentos a serem adotados por 
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e tentativas de retrocesso; podendo-se verificar que ocorrem disputas, avanços 

e recuos. 

Artigos elaborados por feministas registram que desde o período da 

implantação dos serviços de aborto legal no país, na década de 1990, 

parlamentares e setores conservadores alegavam que as mulheres poderiam 

usar o mecanismo legal para se livrar de uma gravidez indesejada, não por 

estupro, como prevê a lei. Essa posição continua exigindo persistência na 

mobilização do Movimento e vigilância quanto à garantia do direito. 

Nessa disputa, significativa foi a aprovação na Comissão de Constituição 

e Justiça da Câmara do Projeto de Lei 20/91 do Deputado Eduardo Jorge, 

sobre a obrigatoriedade do atendimento do aborto previsto em lei pelo SUS. 

Apesar da não aprovação no Congresso, o tema foi alvo de debate mais 

qualificado com a presença de novos atores sociais: juristas, profissionais de 

saúde e entidades representativas como o Conselho Federal de Medicina – 

CFM – e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 

– FEBRASGO – ambas favoráveis à proposta. Após esse debate, os 

municípios iniciaram as tentativas de implementação em serviços de saúde 

locais. 

Até hoje o assunto continua de difícil entendimento e tem sido tratado 

em Normas Técnicas recentes do Ministério da Saúde reiterando a não 

exigência de nada além da palavra da mulher34 quanto à ocorrência de 

violência sexual. 

O Ministério da Saúde normatizou os procedimentos para o 
atendimento ao abortamento em gravidez por violência sexual, 
conforme Norma Técnica „Prevenção e Tratamento dos Agravos 
Resultantes de Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes‟, 
que contempla a organização da atenção e um guia geral para este 
atendimento. O Código Penal não exige qualquer documento para a 
prática do abortamento nesses casos e a mulher violentada 
sexualmente não tem o dever legal de noticiar o fato à polícia. Deve-
se orientá-la a tomar as providências policiais e judiciais cabíveis, 
mas, caso ela não o faça, não lhe pode ser negado o abortamento 
(BRASIL, 2005, p.13). 

 

                                                                                                                                                                          

gestores e profissionais de saúde para atendimento do abortamento previsto em Lei, pelas 
Normas Técnicas „Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes‟ e „Atenção Humanizada ao Abortamento‟. (BRASIL, 2005d; 
2005e). 
34

 Esse foi um ponto que apareceu em várias falas dos(as) profissionais de saúde 
entrevistados(as): ora a suspeita se a mulher fala a verdade; ora a surpresa porque as 
mulheres não mentem para usar o SUS. 
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Sabe-se que as violências vivenciadas pelas mulheres muito revelam da 

desigualdade social de gênero; sabe-se também que tais violências, apesar de 

apresentarem seus maiores índices no espaço doméstico/familiar, extrapolam o 

âmbito privado e podem ser vistas na forma de violências institucionais. Em 

nosso entendimento, a reação/resistência de segmentos contrários à expansão 

dos direitos reprodutivos das mulheres e à efetivação do aborto que lhe é 

garantido em lei, constitui-se em mais uma expressão de violência contra a 

mulher e de violação dos seus direitos. A dificuldade ainda presente de 

aceitação do critério da averbação da mulher vítima de violência pelos(as) 

profissionais de saúde, coloca as mulheres sob suspeição e revela a distância 

entre o direito e o acesso.  

Há pelo menos seis Projetos de Lei tramitando na Câmara dos 

Deputados que têm sido citados pelas feministas como „projetos para barrar 

direitos‟35. São projetos que visam o fim dos permissivos ao aborto legal. 

Destacamos o PL 6.185/2005 que visa instituir o Estatuto do Nascituro, 

aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara 

(19/05/2010), que assegura o „direito à vida desde a concepção‟, proíbe o 

aborto em quaisquer circunstâncias e oferece pensão alimentícia de um salário 

mínimo por 18 anos às vítimas de estupro que tiverem e criarem seus(as) 

filhos(as) - o benefício proposto já vem sendo denominado „bolsa-estupro‟. 

Outro PL polêmico é o de número 2.504/2007 que propõe o Cadastro de 

Gestantes em serviços de saúde, como justificativa para produzir provas de 

aborto.  

Paripasso à exigência de ampliação dos direitos das mulheres pelo 

Movimento Feminista, as reações recrudescem e o aborto legal encontra 

óbices diversos: na discussão ético-jurídica,36 em concepções religiosas, em 

práticas e posturas profissionais. Consideramos que esses elementos 

traduzem-se em entraves concretos à mulher que busca fazer uso do direito ao 

aborto legal.  

                                                           
35

 JC 03/06/2010 – entrevista de Sílvia Camurça – SOS Corpo e Fórum de Mulheres PE. Sites 
de organizações feministas como CFEMEA e Causa Operária destacam os PL‟s. 
36

 Por exemplo, aparecem como elementos dessa discussão os direitos do nascituro no Código 
Civil Brasileiro (Art.2°) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Art.7°) ao tratar do Direito à 
Vida. 
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O encaminhamento por equipes médicas de mulheres ou casais à justiça 

para pedido de autorização de aborto em casos de anomalia fetal grave – hoje 

facilmente detectada pela tecnologia aplicada à medicina fetal - é visto como 

fato importante por possibilitar a discussão no âmbito das práticas médicas. As 

feministas concordam que essa evolução é pequena, mas cria bases para a 

pretendida reforma legal e alimenta o debate. 

 
É, portanto, flagrante a vinculação entre direito e saúde No âmbito 
das duas estratégias adotadas para ampliar o acesso ao aborto na 
década de 1990. No caso dos serviços de aborto, a ressignificação 
do Código Penal e os esforços para ampliação do número de 
serviços dirigiram necessariamente os termos do debate aos 
argumentos da saúde pública. Também ocorreu um deslocamento 
do debate legislativo para a busca de avanços no âmbito das 
normas sanitárias. Esse caminho, segundo alguns autores e 
autoras, seria o mais adequado para tratar de questões relativas à 
sexualidade e à reprodução, na medida em que as normas que daí 
resultam são mais flexíveis e não cristalizam a regulação de forma 
definitiva (ÁVILA E CORREIA, 2003, p. 41). 

 

Propor a discussão do aborto como parte de uma agenda mais ampla de 

saúde reprodutiva, contribui, na perspectiva feminista, para orientar o debate 

para além da criminalização: de caso de polícia para uma questão de saúde 

pública. A norma técnica que garantiu serviços de aborto legal no âmbito do 

SUS, expressa a conquista de um direito positivo como retomada do que já 

estava previsto no Código Penal de 1940 e parece apontar para uma 

ampliação gradual, o que implica a continuidade da luta dos movimentos 

sociais articulados em torno da questão.  

Atualmente existem 60 serviços públicos de saúde no Brasil que 

realizam o procedimento do aborto legal37. No Recife são 05 unidades de 

saúde: duas da Secretaria Estadual, o Centro Integrado de Saúde Amaury de 

Medeiros (CISAM) e a Maternidade do Hospital Agamenon Magalhães; e três 

da Secretaria Municipal: as Maternidades Professor Arnaldo Marques, 

Professor Bandeira Filho e Professor Barros Lima. Todas essas Unidades de 

Saúde são referência na atenção à mulher em situação de violência. 

Em 1996, o CISAM foi o segundo hospital no país a implantar o serviço 

de assistência a mulher vítima de violência sexual e do abortamento previsto 

                                                           
37

 Pesquisas: Panorama do Aborto Legal no Brasil, IBOPE-CDD, 2005 e Dossiê do Aborto 
Legal, IBOPE-CDD, 2006. FEBRASGO, 2009. 
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em Lei. Em 2001 a Coordenadoria Municipal da Mulher38 e a Secretaria 

Municipal de Saúde através da Gerência de Atenção à Saúde da Mulher 

lançaram o Programa Nem com uma Flor - voltado à assistência à mulher em 

situação de violência que, entre outras ações, implantou o procedimento de 

aborto legal nas três maternidades municipais. Para tanto foi indispensável a 

ação propulsora do Movimento Feminista e de Mulheres em Pernambuco39, 

inclusive com a presença de feministas na gestão municipal. 

O reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos pelo governo 

brasileiro e a construção da Política Nacional de Direitos Sexuais e 

Reprodutivos, são avanços significativos que se desdobraram em ações 

municipais alinhadas à proposta do Ministério da Saúde. Na Cartilha sobre 

Direitos Sexuais e Reprodutivos, o direito ao aborto é reconhecido como 

integrante dos direitos reprodutivos, grave problema de saúde pública, fator de 

morbidade e mortalidade feminina e assunto pertinente à ação pública. 

 
Com relação ao aborto, o Governo brasileiro é signatário de 
documentos de Conferência das Nações Unidas que o consideram 
grave problema de saúde pública (Programa de Ação da 
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, 
realizada no Cairo, em 1994) e recomendam que os países revisem 
as leis que penalizam a prática do aborto considerado inseguro, isto 
é, que traz riscos para a vida e a saúde da mulher (Plano de Ação 
da Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing, em 
1995). Nesse sentido, é necessário garantir a qualidade e a 
ampliação dos serviços de referência para a realização do aborto 
previsto em lei e assegurar que as mulheres que chegam aos 
serviços de saúde em processo de abortamento sejam atendidas de 
forma humanizada e com tecnologia adequada, evitando assim o 
risco de adoecimento e morte. [...]. É importante destacar que o 
Ministério da Saúde não considera e tampouco incentiva o 
abortamento como método de planejamento familiar. Vale salientar 
que o abortamento realizado em condições inseguras está entre as 
principais causas de morte materna no Brasil (BRASIL, 2005, p. 14-
15). 

 
Nos documentos oficiais percebe-se investimento do Ministério da 

Saúde em possibilitar o maior conhecimento possível dos profissionais sobre o 

permissivo legal para realização do aborto em casos de violência sexual. Em 

2010 foram editados quatro novos documentos tratando do assunto de modo a 

esclarecer pontos da legislação, enfatizar o direito das mulheres e desmistificar 

                                                           
38

 Desde 2009 tornou-se Secretaria Especial da Mulher. 
39

 Representado pelo Fórum de Mulheres de Pernambuco, formado por 67 organizações de 
mulheres (grupos populares, ONG‟S, núcleos universitários, secretarias de partidos políticos) e 
por feministas autônomas. 
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a possibilidade de criminalização do(a) médico(a) que venha a realizar o 

procedimento, sendo eles: 

- Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual 

contra mulheres e adolescentes; 

- Aspectos jurídicos do atendimento às vítimas de violência sexual: 

perguntas e respostas para profissionais de saúde; 

-  Notificação Compulsória da Violência contra a Mulher40; 

- Anticoncepção de emergência: perguntas e respostas para 

profissionais de saúde; 

- Atenção humanizada ao abortamento. 

 

A gestão municipal, seguindo a direção da política nacional, produziu 

protocolos locais para orientar a atuação das equipes dos serviços. O material 

construído pela Gerência de Atenção à Saúde da Mulher denominado 

Assistência Integral à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Sexista 

normatiza todos os procedimentos disponibilizados nos serviços municipais de 

saúde, informa e conceitua sobre a violência contra a mulher, e orienta sobre a 

conduta a ser adotada pela equipe técnica ao atender às mulheres. Embasa as 

ações com respaldos legais do Código Penal, Portarias e Normas Técnicas do 

Ministério da Saúde e da Prefeitura da Cidade do Recife e protocola os 

procedimentos a serem adotados em caso de violência sexual: a 

anticoncepção de emergência, as quimioprofilaxias (DST/HIV/AIDS) e a 

interrupção legal da gravidez resultante de estupro. O protocolo inclui os 

diversos formulários41 a serem utilizados pela equipe multiprofissional, além 

dos que deverão ser assinados pela mulher ou seu (a) representante ao 

declarar a ocorrência de violência sexual e solicitar o procedimento de aborto.  

A proposição da discussão sobre o aborto, deslocada do âmbito da 

Polícia e da Justiça para o campo da Saúde Pública pela Organização Mundial 

de Saúde - OMS - e pelo Estado brasileiro, trouxe o debate para outros fóruns; 

os serviços de saúde constituem-se num deles. Embora nesses espaços, 

                                                           
40

 Lei Federal e Norma Técnica do MS – em anexo. 
41

 Os formulários aqui citados constam como anexos deste trabalho. O documento referido 
pode ser encontrado no site da PCR - www.recife.pe.gov.br. 
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apareçam ainda sedimentadas antigas objeções, a existência dos serviços de 

referência parece-nos assinalar a garantia do direito.  

O fato de a violência contra a mulher ter-se tornado um tema de 

destaque, favorece a discussão sobre os altos índices de gravidezes 

resultantes de estupro em adolescentes e sobre a violência sexual contra as 

mulheres em geral. Essa discussão é oriunda do Movimento Feminista e de 

Mulheres, de setores progressistas da saúde pública e das organizações 

voltadas à ampliação dos direitos das mulheres, e enriquecida pelos estudos e 

pesquisas constantes no campo da Saúde da Mulher e no âmbito da política de 

enfrentamento da violência sexual contra meninas e mulheres no país. 

Conforme Pitanguy (2003) da mesma forma que a violência afeta toda a 

sociedade, as ações de resistência e de luta para seu enfrentamento também 

marcam em sentido inverso as instâncias da vida social. Pensamos ser no 

embate mesmo que se constroem novas alternativas de solução às situações 

enfrentadas; por isso não são de pouca monta as conquistas alcançadas, ainda 

que restritas. 

Concordo com a autora em que existem nexos críticos entre a violência 

de gênero e a saúde, e que estes ainda são pouco reconhecidos pelos diversos 

sujeitos que formam a rede socioassistencial e sanitária. Entendemos como 

postos à gestão da Saúde e aos profissionais, muitos desafios no complexo 

campo da saúde, incluindo a interseção violência sexual-aborto legal. A 

proposição do Ministério da Saúde de aliar o âmbito clínico à saúde coletiv, 

pois “o primeiro tem como seu foco as manifestações individuais das alterações 

da saúde, enquanto que o segundo efetua um outro tipo de corte, tomando a 

incidência e a prevalência42 das alterações em plano coletivo” (PITANGUY, 

2003, p. 09) pode ser uma boa alternativa aos embates travados.  

 

1.4. Aborto, Religião, Ética  

 

Como já colocado inicialmente, o tema do aborto é de complexa 

abordagem e análise. Suscita debate caloroso e promove reações polarizadas. 

                                                           
42

 Incidência e prevalência são medidas de frequência da ocorrência de doenças/agravos: a 
incidência mede quantas pessoas tornaram-se doentes; a prevalência mede quantas pessoas 
estão doentes. Essas referências também podem servir à análise da prática de aborto 
inseguro. 
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Dois atores sociais protagonizam o embate no plano político, o Movimento 

Feminista e o segmento religioso, principalmente representado pela Igreja 

Católica, numa arena de intensa disputa. 

Para as feministas, a Igreja Católica e outros grupos cristãos aliados 

contra a descriminalização/legalização do aborto formam um bloco conservador 

que compromete a laicidade do Estado - marca fundamental do estado 

democrático de direito. Para a Igreja Católica e as demais denominações 

cristãs que formam o „Movimento em Defesa da Vida‟, as feministas e quem as 

apóia são criminosos segundo a lei e pecadores segundo a dogmática cristã. 

Ambos os atores contam com apoios diversos - partidos políticos, profissionais 

de saúde, juristas. A sociedade brasileira nunca se pronunciou efetivamente 

sobre a questão43, mas, a julgar pela efervescência da discussão no recente 

período eleitoral, é uma questão de difícil consenso.  

A que se deve tamanha resistência diante de um assunto que parece de 

decisão pessoal? Por que a reprodução assistida não promove discussão 

semelhantemente acalorada, mesmo se tratando de decisão sobre concepção? 

Entre tantos fatores, entendemos que o aspecto religioso - enquanto fé 

pessoal ou igreja institucional - exerce forte influência na vida social, no 

arcabouço jurídico-legal brasileiro e igualmente condicionou a Política de 

Saúde da Mulher. A influência da Igreja Católica nas decisões nacionais não é 

pequena e, embora analisar essa influência extrapole os limites do nosso 

trabalho, é pertinente lembrar que a não inclusão do direito à vida desde a 

concepção na Constituição de 1988, fruto do lobby do batom44, precisa ser 

vista ao lado da força política católica em vetar a inclusão da descriminalização 

do aborto na mesma Lei. Mais recentemente presenciamos outras expressões 

dessa influência: o III Programa Nacional de Direitos Humanos foi censurado 

pela CNBB e o Governo cedeu, retirando do texto o conteúdo sobre 

descriminalização do aborto; nas eleições presidenciais de 2010 foram 

firmados acordos com segmentos religiosos sob pena de comprometer a vitória 

quase garantida do PT, como já apresentado anteriormente. 

                                                           
43

 Há setores que defendem a realização de um plebiscito sobre o aborto como forma de ouvir 
a sociedade brasileira sobre o assunto – em geral, políticos contrários à descriminalização. 
44

 Assim ficou conhecida a ação das feministas e das deputadas federais junto aos 
parlamentares na Assembleia Nacional Constituinte. A conquista de cerca de 80% das 
demandas apresentadas, tornou o segmento o mais vitorioso daquele momento. 
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A liberdade religiosa de que trata a Constituição Federal assegura a 

obrigatoriedade de tratamento igualitário por parte do Estado brasileiro a todas 

as formas de pensamento religioso sem que nenhuma delas dite rumos à 

condução do país. No tocante à questão do aborto verifica-se clara intervenção 

religiosa no espaço público, tanto no plano formal – da legislação45 – quanto no 

plano simbólico – quando, por exemplo, é utilizado o recurso da objeção de 

consciência por médicos(as) ao se recusarem a atender mulheres que solicitam 

o procedimento do aborto legal ou mulheres com complicações pós-

abortamento que procuram os serviços de saúde.  

Enquanto a Igreja defende a vida do feto, sob o argumento de que desde 

a concepção existe uma vida e que o feto tem direito à vida no decurso de sua 

formação, feministas defendem a legalização irrestrita do aborto preconizando 

a “defesa da vida das mulheres que morrem por falta de recursos para fazer o 

aborto em condições médico-higiênicas seguras” (LAUDANO, 2001, p. 211). A 

defesa da vida do feto ou da mulher atrela-se a preceitos religiosos, éticos e 

morais construídos, repassados e apreendidos socialmente.  

Uma ética laica deve pensar o direito ao aborto e a defesa da vida das 

mulheres, com vistas à superação do que se encontra atualmente instituído e 

em que “a experiência brasileira com o aborto é mais uma lembrança sobre 

como as mulheres, ao enfrentar uma gravidez indesejada, são levadas ao 

aborto ilegal, independentemente dos riscos a sua saúde” (COSTA, 1999, p. 

180). 

O principal argumento religioso é o do início da vida desde a concepção, 

daí a não aceitação do aborto em qualquer circunstância e a mobilização para 

que os permissivos legais deixem de existir. A Igreja Católica e a maior parte 

das denominações evangélicas reconhecem o aborto como assassinato e 

usurpação do lugar de Deus, único que pode tirar a vida por criá-la. Um contra-

argumento de cristãos que se posicionam a favor do aborto é que a vida em 

potencial não é vida completa. Assinalam ainda que o princípio do direito à vida 

não é absoluto; nem mesmo em nossa legislação em que se pode matar em 

                                                           
45

 Conforme já abordado no item 1.2. deste trabalho. 
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legítima defesa e em defesa da propriedade, por exemplo. Do ponto de vista da 

teologia católica, reacende uma forte discussão sobre a hominização46. 

Para os críticos dos segmentos religiosos, trata-se de uma posição 

incoerente já que as igrejas elevam sua voz sobre o aborto, mas convivem 

silenciosamente com a opressão e a barbárie encontradas de tantas formas na 

sociedade, incluindo a violência contra as mulheres, sua exploração e as 

condições adversas de vida a que elas e seus(as) filhos(as) são 

submetidos(as) em nossa sociedade. No bojo da crítica à Igreja Católica 

também aparecem fatos históricos nos quais a Igreja protagonizou ações 

distoantes da „defesa da vida‟, como a Inquisição, as Cruzadas, as supostas 

relações com o nazismo. Há também pontuações importantes sobre as 

mudanças de posição da Igreja Católica quanto ao aborto, lembrando que 

houve tempos em que o aborto não era tido como crime e nem como pecado.47  

Cabe salientar que o exercício da fé religiosa não é aqui tomado como 

problema. A questão é transpor os limites da liberdade de fé e de culto, 

prescrevendo parâmetros de regulação para a vida social; o que caracterizaria 

ingerência da instituição religiosa e comprometeria a laicidade do Estado. O 

risco crucial das posições religiosas é a tendência ao fundamentalismo48 que 

facilmente assume contornos dualistas num embate constante entre as forças 

inimigas e as forças do bem. “A exacerbação da tendência fundamentalista [...] 

tem gerado várias formas de violência, sobretudo contra as mulheres, os 

homossexuais e os grupos marginalizados” (GEBARA, 2003, p. 46).  

No que toca às práticas profissionais - campo também complexo quanto 

a posições assumidas diante do aborto/aborto legal – a discussão perpassa o 

argumento religioso, pessoal ou em sua força simbólica, e repercute na 

reflexão da ética, da moral e, em particular, da ética profissional. 

 

 

                                                           
46

 Processo de implantação da alma no corpo durante a gestação – para Tomás de Aquino e 
Agostinho só ocorria após 40/80 dias da fecundação; essa posição foi aceita até 1869 pela 
Igreja Católica e colocava o aborto como uma prática a ser evitada, mas não como crime ou 
pecado. Em 1869, o Papa Pio IX publicou o Apostolicae sedis que ignora a questão da 
hominização e requer a excomunhão para abortos praticados em qualquer etapa da gestação. 
47

 Para aprofundar ver CAVALCANTE e XAVIER, 2006; HURST, 2006; MURARO, 1997. 
48

 Termo cunhado no protestantismo norteamericano, entre 1910 e 1915 como reação ao 
modernismo teológico, reafirmando conteúdos fundamentais da fé cristã. 
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Para Boff (2003) a ética é parte da Filosofia e a moral compõe a vida 

concreta. A ética 

considera concepções de fundo acerca da vida, do universo, do ser 
humano e de seu destino, estatui princípios e valores que orientam 
pessoas e sociedades. Uma pessoa é ética quando se orienta por 
princípios e convicções (...). A moral trata da prática real das 
pessoas que se expressam por costumes, hábitos, valores 
culturalmente estabelecidos. Uma pessoa é moral quando age em 
conformidade com os costumes e valores consagrados. Estes 
podem, eventualmente, ser questionados pela ética (p. 37).  
 

Conforme Mustafá (2004) a ética reflete filosoficamente sobre o agir 

humano no mundo. Pode ser vista na perspectiva teleológica – ao enfatizar os 

fins a alcançar – ou na perspectiva deontológica – na qual se destaca o agir 

conforme as normas estabelecidas. A autora se insere entre os que abraçam a 

ética teleológica por entender sua visão mais geral e que trata de princípios do 

agir humano indo além dos comportamentos ditados por regras. A autora diz 

ser esta uma posição que considera o homem como sujeito da história, e 

baseia-se em Marx para afirmar ser o homem um ser teleológico, o qual pensa, 

projeta seu trabalho antes de realizá-lo. Afirma, ainda, que as duas 

perspectivas devem ser tomadas como interconectadas.  

 
Os princípios devem necessariamente ser objetivados sob a forma 
de códigos, normas e leis para se fazerem cumprir pelos membros 
da sociedade. [...] Com efeito, o direito subjetivo precisa ser 
objetivado através de normas, sem se perder de vista que estas 
normas são históricas e mutáveis (p. 174). 
 

Pode-se perceber que nos domínios da religião, da ética, da moral 

cabem posições diversas diante de interesses conflitantes. No que se refere ao 

aborto/aborto legal, as posições em confronto influenciam diretamente nas 

práticas em saúde e, por vezes, se expressam em limites concretos ao acesso 

ao direito. A saúde da mulher enquanto política pública articulada à garantia 

dos direitos reprodutivos é, no dizer de Coelho (2006), um desafio em 

construção. 

As ações profissionais enquanto práticas diretamente relacionadas à 

saúde e à vida são conteúdos de análise da Bioética; campo disciplinar que 

nasceu em 1970 nos Estados Unidos e propagou-se no Brasil na década de 

1990, voltado a refletir e se pronunciar sobre questões na interface dos 

avanços tecnológicos e os limites éticos. Em sentido amplo pode ser 

apresentada como a ética das ciências da vida e da saúde. “Um novo âmbito 
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de pertinência em que se entrecruzam aspectos teóricos e práticos relativos às 

ações humanas no campo das ciências e técnicas da vida e da saúde” (BRAZ 

e SCHRAMM, 2005, p. 12).  

Os avanços biotecnológicos têm ocasionado mudanças significativas na 

vida humana ao possibilitar transplantes, tratamentos com células-tronco, 

técnicas de reprodução humana assistida, terapêuticas para prolongamento da 

vida. A reprodução tem sido uma das áreas de maior progresso científico; ao 

permitir, por exemplo, o conhecimento da gravidez de um feto anencéfalo, 

abriga a discussão ética sobre o direito à interrupção por parte da mulher. No 

campo da reprodução situam-se delicadas questões relativas à infertilidade, às 

Novas Tecnologias de Reprodução, à esterilização cirúrgica, à decisão pela 

não procriação e à gestação de substituição49, além da questão do aborto. 

Os temas relacionados ao começo e ao fim da vida também são 

trabalhados pela Bioética, sendo um dos temas mais controvertidos e no qual 

se insere a discussão sobre o aborto. Kottow (2006) assegura que os temas do 

início e do fim da vida são os mais presentes no pensamento humano de todas 

as épocas, daí sua complexidade. Há interesse científico e especulativo, como 

também de doutrinas religiosas.  

As atitudes contrárias ao aborto são geralmente relacionadas ao 

conceito de início da vida adotado; as posições progressistas trazem à 

discussão o bem-estar e desejo da mulher, a viabilidade do embrião ou feto, os 

fatores socioeconômicos. A doutrina que marca o início da vida pelo ato sexual 

e que busca impedir qualquer interferência ao processo reprodutivo contrasta 

com as pesquisas científicas e a força da pressão das mulheres em todo o 

mundo. Daí porque, como já exposto, para os Movimentos Feminista e de 

Mulheres a não inclusão do direito à vida desde a concepção na Constituição 

foi um ganho significativo. Do lado dos setores contrários, esse é um tema caro 

e há um embate permanente para ser incorporado à legislação - o PL do 

Estatuto do Nascituro, já citado, faz parte dessa proposição.  

Kottow (2006) coloca como questão de fundo demarcar se os processos 

do início da vida são paralelos ao aparecimento da vida humana, da vida 

pessoal. Apresenta quatro perspectivas sobre a questão. A primeira é a 

perspectiva concepcional – é a mais radical e intransigente das concepções e 
                                                           
49

 Popularmente conhecida como barriga de aluguel. 
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preconiza a existência da vida humana, pessoal quando da união do 

espermatozóide com o óvulo. Apesar de reconhecer a potencialidade 

(hipotética) das células, o autor discorda da defesa do status moral do embrião. 

A visão evolutiva aceita que o início da vida humana ocorre em etapas 

posteriores à fecundação - para alguns adeptos seria o momento de 

implantação do embrião50; para outros o critério de viabilidade fetal é mais 

importante e há os que defendem momentos do desenvolvimento como 

essenciais para o reconhecimento do início da vida humana, como o 

aparecimento da crista neural, a detecção de movimentos fetais ou o 

nascimento. Outra visão é a social que assume que só os indivíduos inseridos 

numa sociedade podem ser reconhecidos como pessoas. E, por fim, a 

perspectiva relacional que defende que o novo ser existe à medida em que se 

estabelece uma relação com ele; tem a ver com o fato de o embrião ou feto ser 

reconhecido como humano e evocar empatia em outro ser (GROBSTEIN, 1981 

apud KOTTOW, 2006). Essa perspectiva, apesar de apoio acadêmico escasso, 

precisa ser considerada uma vez que 

 
Quando sabe estar grávida, a mulher, de acordo com a maioria das 
legislações contemporâneas, encontra-se em condições de exercer 
um direito de escolha: assumir a maternidade ou rejeitar a gravidez 
buscando o aborto. Quando a gravidez é indesejada ou forçada, a 
escolha do aborto conta com vasto apoio moral e jurídico, embora 
este não seja incontestavelmente unânime. Do ponto de vista ético, 
parece mais válido que a maternidade seja um ato de escolha do 
que uma imposição natural. O reconhecimento do início da vida 
humana por aceitação e compromisso, como propõe a visão 
relacional, é uma atitude moralmente louvável e superior à acolhida 
passiva da gravidez como um fato consumado e irreversível (p. 28). 
 

Para o autor atribui-se ao feto status moral parcial já que pode ser 

sacrificável diante de risco de vida da mãe, e que as condutas terapêuticas 

carecem de aprovação da mãe. Destaca que a Bioética rege-se pelos 

princípios da autonomia, da beneficência e da não-maleficência, e que esses 

princípios também são referenciais para a prática médica. 

Consideramos que esses princípios podem ser norteadores para 

posições menos restritivas no campo da Saúde da Mulher, expressas no 

devido acolhimento às demandas das mulheres e ao reconhecimento de sua 

capacidade de discernir e decidir.  
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 Processo denominado nidação. 
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No capítulo de Análise dos Dados voltaremos ao tema da ética como um 

dos temas que emergiram nos depoimentos dos(as) profissionais de saúde 

entrevistados(as).  

 

1.5. Direitos das Mulheres e Direitos Reprodutivos  

 

Pensar em direitos nos remete ao estudo de sua origem e à sua 

construção ao longo da história. A maioria dos teóricos situa a Revolução 

Francesa (1789) como um evento inaugural da era dos direitos dada a 

radicalidade de suas declarações, (BOBBIO, 2004). A Revolução Francesa 

com seus ideais elevados que marcaram transformações profundas na 

passagem do absolutismo europeu para a sociedade liberal burguesa baseada 

num novo modo de produção, o capitalista, representa o marco maior da 

emergência dos direitos. Há que se perceber que, por sua origem liberal, a 

marca de classe já estava presente; como também a presença de classes em 

luta - nobreza, clero, burguesia e trabalhadores pobres – os sans-cullote -, e a 

vitória de uma delas – a burguesia. Já nesse momento, surge um incipiente 

movimento feminista trazendo à cena a condição da mulher ainda mais 

precária que a do proletariado em geral. Tal iniciativa levou à guilhotina Claire 

Lacombe, atriz e líder popular e organizadora da Sociedade de Mulheres 

Revolucionárias e outra mulher notável, Olympe de Gouges, por reivindicar 

igualdade de direitos (TRINDADE, 2002). Os direitos do Homem e do Cidadão 

eram garantidos aos homens em sentido estrito – seres humanos do sexo 

masculino – já que apenas estes poderiam ser reconhecidos como cidadãos. 

Isso denota como é antiga a luta das mulheres e como tem sido cara aos 

setores oprimidos a construção de uma sociedade justa.  

Celso Lafer (2004) afirma que a atenção proeminente à matéria dos 

Direitos Humanos, indica progresso moral da humanidade, e destaca etapas 

que o autor distingue para construção do estado democrático de direito, sendo 

elas: a positivação, em nossas palavras instituição de legislação; 

generalização, princípio da igualdade e da não discriminação; 

internacionalização, apoio da comunidade internacional no reconhecimento ao 

direito; e a etapa de especificações, em que os destinatários deixam de ser 

genéricos e se tornam identificados – a mulher, a criança, o idoso. Em relação 
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aos direitos das mulheres, pode-se perceber a vivência dessas etapas, estando 

a última ainda inconclusa, como devir, vez que ainda não existe efetiva garantia 

de todos os direitos conquistados pelas mulheres no plano jurídico-formal.  

Para Mondaini (2006) o surgimento dos Direitos Humanos entre os 

séculos XVII e XVIII e seu ápice em termos de disputa no século XX, torna 

inegável serem os Direitos Humanos a única forma capaz de possibilitar a 

mensuração do nível de civilidade alcançado por uma sociedade “e seu 

progressivo distanciamento da barbárie localiza-se exatamente na capacidade 

que esta tem de fazer com que os seus concidadãos sejam protegidos pelo 

generoso guarda-chuva dos direitos humanos” (MONDAINI, 2006, p.12). O 

autor também adota a posição de que o estabelecimento do direito no plano 

legal é uma etapa inicial/parcial e traz a exigência do „tratamento dos desiguais 

de maneira desigual‟, como sendo “indivíduos que, por alguma razão, se 

encontram inferiorizados nas relações sociais precisam de um tratamento legal 

diferenciado – uma espécie de contraprivilégio que os proteja” (ibidem, p. 13). 

Apesar de reconhecermos a estreita proximidade entre reprodução e 

sexualidade e até a abordagem quase comum como termos associados 

„direitos sexuais e reprodutivos‟, entendemos que os dois conceitos se 

diferenciam e merecem abordagem atenciosa, além do que, nos movimentos 

sociais, são lutas distintas. Neste trabalho nos ateremos de forma mais 

aprofundada aos direitos reprodutivos, pelo fato de que analisar os direitos 

sexuais seria tarefa para um estudo específico; além do que na Política de 

Saúde da Mulher e do Planejamento Familiar os direitos reprodutivos aparecem 

de maneira independente dos direitos sexuais.  

A formulação dos direitos sexuais se dá na década de 1990, no âmbito 

dos movimentos gay e lésbico europeu e norte-americano, em seguida 

fortalecido pelo movimento feminista que também entende a sexualidade como 

campo crucial para compreender e superar a desigualdade de gênero (ÁVILA e 

CORRÊA, 2003). Os direitos sexuais, grosso modo, incluem o direito da 

pessoa ao controle de sua sexualidade e a decidir e exercer de maneira livre 

sua sexualidade, sem coerção, discriminação ou violência. Ao Estado cabe 

garantir que toda pessoa possa gerir seu comportamento sexual segundo sua 

própria forma de ser, sentir e pensar. 
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O conceito de direitos reprodutivos, de acordo com Ávila e Corrêa 

(2003), foi sendo paulatinamente incorporado no Brasil em substituição à 

terminologia saúde da mulher a partir de 1984, quando da participação de um 

grupo de feministas brasileiras num encontro internacional onde o termo foi 

proposto por feministas americanas. A partir de então, o conceito passa a ser 

debatido tanto pelas feministas quanto por ativistas e acadêmicos da área de 

direitos humanos e será, posteriormente, incorporado num documento das 

Nações Unidas, em 1994, na Conferência Internacional de População e 

Desenvolvimento (CIPD) do Cairo. Um ano depois, o conceito será reiterado na 

IV Conferência Mundial sobre a Mulher em Beijing.  

 
[...] os direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já 
reconhecidos em leis nacionais, em documentos internacionais 
sobre direitos humanos e em outros documentos consensuais. 
Esses direitos se ancoram no reconhecimento do direito básico de 
todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente 
sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de 
ter a informação e os meios de assim o fazer, e o direito de gozar do 
mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui também 
seu direito de tomar decisões sobre a reprodução livre de 
discriminação, coerção ou violência, conforme expresso em 
documentos sobre direitos humanos (CIPD - Parágrafo 7). 

 

Pensar direitos reprodutivos integrados aos Direitos Humanos trouxe a 

discussão sobre a reprodução para a esfera pública, ultrapassando o limite do 

Planejamento Familiar em geral atrelado à família e ao casamento. Esses 

direitos envolvem a concepção e concepção assistida, contracepção, 

esterilização, aborto, e assistência integral à saúde da mulher, do homem, do 

casal. Para Coelho (2006) trabalhar com direitos reprodutivos significa entender 

que foi ampliada a abordagem sobre o assunto e que as mulheres construíram 

uma agenda de prioridades e também redirecionaram o eixo da questão 

populacional, conforme o relatório da Conferência do Cairo, 1994. Consta 

desse relatório também a recomendação aos países signatários de revisão da 

legislação sobre o aborto.  

O reconhecimento formal dos direitos das mulheres como direitos 

humanos, revela o distanciamento entre a efetivação de direitos e as condições 

de vida das mulheres em todo o mundo. Salientamos que as condições 

objetivas são comuns a homens e mulheres, mas há condições peculiares de 

exploração, opressão, discriminação e violência que atingem diretamente as 
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mulheres. Algumas bandeiras do movimento têm sido „o direito a ter direitos‟, „o 

direito ao próprio corpo‟, „o direito a uma vida sem violência‟ e „o direito ao 

aborto‟. Baseada na perspectiva feminista, a incorporação do conceito de 

direitos reprodutivos no Brasil explicitou a proposta de autodeterminação 

sexual e reprodutiva e colocou para o Estado a responsabilidade de 

atendimento às demandas de Saúde da mulher, ressaltando que esta além da 

desigualdade econômica e dos níveis de pobreza, tinha de enfrentar a 

desigualdade de gênero que, por vezes, repercutia no acesso aos serviços e a 

condições de saúde. 

A Saúde da Mulher no seio do SUS e da incorporação do conceito de 

direitos sexuais e reprodutivos posto pelo Movimento Feminista recebeu 

tratamento político abrangendo a histórica desigualdade de gênero e o papel 

da mulher como reprodutora circunscrita ao ambiente doméstico. Também 

foram pensadas as causas socioeconômicas do adoecimento e morte de 

mulheres como sendo a pobreza, o preconceito, a discriminação e a 

precariedade da assistência. O desafio permanece  

 
A necessidade de enfrentar a exploração de classe exacerbada na 
ditadura do mercado; o fundamentalismo religioso e o misticismo; a 
volta/permanência de preconceitos contra a mulher e a obrigação de 
oferecer à população serviços de saúde dentro dos princípios e 
diretrizes do SUS. O que fica cada dia mais claro é que o capital, o 
patriarcalismo e a morte andam juntos. Há um capital da morte 
fortalecido pelo fundamentalismo do patriarcado. Não será preciso 
buscar a morte do capital? E a superação do patriarcado? A ruptura 
é a tarefa que se impõe (COELHO, 2006, p. 25). 
 

Os estudos de gênero se sucederam a partir da década de 1990 no 

Brasil e trouxeram importante contribuição ao campo da Saúde da Mulher. O 

trabalho de Estela Aquino (2006) discute a produção científica sobre gênero e 

saúde no país e conclui que nesse campo a produção foi crescente e trouxe à 

pauta diversos temas. Abrangeu desde os mais relacionados à saúde, como 

morbimortalidade feminina, perfil epidemiológico, violência, rede de serviços 

etc. aos mais relacionados à esfera política como direitos sexuais e 

reprodutivos, gênero e trabalho, e inovou com estudos sobre gênero e 

masculinidades. A temática do aborto teve expressiva produção na década 

estudada pela autora, como afirma: 

 
Durante a década de 90, houve expressiva produção sobre aborto, 
tema polêmico, de difícil abordagem metodológica, mas muito 
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valorizado pelo movimento feminista. Inicialmente, os estudos foram 
dedicados a conferir visibilidade ao fenômeno, com a descrição de 
perfis de usuárias, e posteriormente se complexificaram em estudos 
populacionais até introduzirem as relações de gênero como 
determinantes da prática (AQUINO, 2006, p. 08). 
 

A luta feminista por mudanças de posição das mulheres questiona o 

lugar de submissão em casa e no mundo público, inclusive questiona a prática 

médica que por vezes age sobre as mulheres sem o reconhecimento destas 

enquanto sujeitos. A incidência feminista no âmbito do Estado, particularmente 

na área de Saúde da Mulher, ocasionou deslocamentos importantes; um deles 

foi a discussão da Saúde da Mulher articulada aos Direitos Reprodutivos, 

baseada numa concepção ampla da saúde e na noção de autonomia das 

mulheres. 

A novidade em relação aos direitos reprodutivos é que são uma 
invenção das mulheres participando, como sujeitos, dos princípios 
democráticos. O feminismo é o lócus político e filosófico dos direitos 
reprodutivos, é, na sua história ocidental, uma luta por igualdade. A 
Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece, na Conferência 
de Nairobi em 1985 que „a promoção dos direitos da reprodução é 
uma aquisição fundamental das mulheres para uma justa posição 
na sociedade‟ (ÁVILA, 1993, p. 289). 

 

Essas reivindicações no campo da Saúde deram visibilidade à ideia do 

direito integral à saúde da mulher, tornando-se espaço de articulação entre 

aspectos relativos à reprodução e direitos de cidadania. No dizer de Ávila e 

Corrêa (2003) “saúde da mulher surgiu como uma estratégia semântica para 

traduzir, em termos de debate público e propostas de políticas, o lema 

feminista de 1970: „Nosso corpo nos pertence‟ ”(p. 19). A discussão do sexo 

como político - „o pessoal é político‟ – buscava ressaltar as dimensões de poder 

presentes nessa esfera tão naturalizada da vida social (PITANGUY, 2003). O 

conceito de direitos reprodutivos surge e amadurece no campo feminista51, em 

paralelo às noções de saúde sexual e reprodutiva, originalmente desenvolvidas 

na segunda metade de 1980 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com 

vistas a ampliar a posição convencional sobre controle demográfico e 

planejamento familiar. Na década seguinte tornou-se melhor clarificada a noção 
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 O acúmulo da Teoria Feminista sobre este e outros temas a partir da compreensão da 
interface de Gênero nas relações sociais é amplo e único. Não há em qualquer outro campo do 
saber, conhecimento sobre as mulheres, sua vida, demandas específicas, que supere o dos 
estudos feministas. 
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de saúde sexual sob impacto da pandemia de HIV/AIDS (ÁVILA e CORRÊA, 

2003).  

O tema do aborto teve um peso importante no debate sobre direitos 

reprodutivos, e na Conferência Internacional de População e Desenvolvimento 

(CIPD) do Cairo  

também foi adotada uma definição quanto à interrupção da gravidez 
como grave problema de saúde pública, cujo conteúdo seria 
ampliado em Beijing, para incluir uma recomendação de revisão das 
legislações punitivas. No Brasil, assim como em outros países em 
que o aborto é ilegal, essa definição tem sido utilizada para 
mobilizar reformas legislativas e mudanças no atendimento ao 
aborto incompleto (ibidem, 2003, p. 22).  

 

O Movimento Feminista se mobiliza no sentido de que os documentos 

internacionais influenciem mais vigorosamente transformações nas leis 

vigentes e na prática em Saúde. Há um esforço permanente de pesquisadoras 

e militantes em acompanhar de perto os Comitês de Vigilância das Nações 

Unidas52. O Comitê de Vigilância da Convenção para Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher – CV-CEDAW tem se pronunciado 

sempre que acordos de Convenções são negligenciados pelos países 

signatários. E, embora esses Comitês não tenham papel de julgamento, suas 

recomendações têm se tornado fonte de jurisprudência na aplicação de direitos 

humanos. É o caso da Recomendação 24 que defende a eliminação de 

restrições e reafirma trecho da Plataforma de Beijing que insta na revisão da 

legislação punitiva em relação ao aborto, avaliada por juristas e advogadas 

feministas como base para a cobrança da não discriminação por Estados 

membros. 

A aplicação, no contexto legal brasileiro, das recomendações 

internacionais – tratados, convenções, documentos e observações dos 

Conselhos de Vigilância dos Direitos Humanos – como base para adoção de 

medidas relativas à política de saúde, aos direitos sexuais e reprodutivos e ao 

aborto – é um desafio permanece. O que o Movimento leva em conta é que o 

„ganho de causa‟ nesse contexto - realização de aborto em caso de feto 

anencéfalo, pensão e/ou guarda de filhos para companheiro(a) do mesmo sexo 
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 “Instâncias do sistema internacional de promoção e proteção dos direitos humanos que 
verificam o cumprimento de tratados e convenções nas mais diversas áreas” (ÁVILA E 
CORRÊA, 2003, p. 66). 
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etc. - gera jurisprudência, o que pode possibilitar aberturas futuras em questões 

judiciais diretamente relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos. 

A incorporação dos conceitos de direitos sexuais e reprodutivos, ao que 

possa parecer uma mera mudança de nomenclatura, eleva a possibilidade de 

debate de antigas questões e situa mais apropriadamente outras. Por vezes 

novos conceitos possibilitam novas práticas, quiçá seja o caso. No âmbito dos 

direitos sexuais, articulam-se novos atores (gays, lésbicas, transexuais, 

bissexuais, transgêneros, travestis) e defendem-se perspectivas diversas 

quanto à expressão da sexualidade. No terreno dos direitos reprodutivos, 

também recebem outro tratamento antigas questões: o aborto torna-se alvo de 

discussão no contexto da saúde pública alinhado à concepção, contracepção, 

mortalidade materna. Outro ganho da luta pelos direitos reprodutivos é situar as 

especificidades de diferenças de renda, escolaridade, raça/etnia como fatores 

que tornam maior a vulnerabilidade de certos grupos de mulheres - o que pode 

repercutir diretamente nos indicadores de saúde das mulheres negras, por 

exemplo.  

A história do Movimento Feminista se vincula ao debate sobre o controle 

da população e o planejamento familiar; daí que a inclusão do Planejamento 

Familiar na Constituição Federal explicitando uma posição do Estado brasileiro 

quanto à liberdade dos homens e mulheres e de não adesão à recomendação 

de implantação de uma política de controle de natalidade pelos países pobres, 

foi considerado importante ganho. 

 
Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas (Constituição 
Federal, 1988, Artigo 226, Parágrafo 7).  
 

Resultado da mobilização implementada durante a Assembleia Nacional 

Constituinte, o Movimento Feminista conta como maior ganho na luta pela 

descriminalização e legalização do aborto no país, a não inclusão da premissa 

do „direito à vida desde o momento da concepção‟, atenuando a pressão de 

setores contrários. Isso diferencia a legislação brasileira da maioria dos países 

da América do Sul e da América Latina em que o aborto também é considerado 
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ilegal, inclusive sem possibilidade de realização do aborto previsto em lei, 

independente das circunstâncias da gravidez.  

Num país como o Brasil, fortemente marcado pela alta concentração de 

renda que se traduz em níveis iníquos de desigualdade53, a desigualdade de 

gênero é mais um efeito que incide sobre as mulheres, especialmente sobre as 

mulheres pobres. Certamente que nas classes mais abastadas a divisão sexual 

persiste, mas, em geral, o acesso à saúde é garantido, bem como decisões 

sobre a vida sexual e reprodutiva. Um destaque de Ávila e Corrêa (2003) é que 

uma mulher de classe média ou alta pode recorrer a um aborto seguro no 

Brasil, ainda que clandestinamente, e uma mulher pobre se submeterá a um 

procedimento que coloca sua vida em risco, ainda sob pena de ser 

criminalizada ao utilizar o serviço público de saúde em função de possíveis 

agravos decorrentes de um aborto inseguro. 

O acesso à saúde é diferenciado conforme a classe à qual pertence a 

mulher, mas segue uma normatização social que é posta para todas as 

mulheres. Existem normas que propõem a padronização da sexualidade e da 

reprodução, tais como regras jurídicas, práticas sanitárias, doutrinas religiosas, 

conceitos culturalmente aceitos e transmitidos. Muitas expressões da vida 

social - o trabalho, as relações familiares, a sexualidade - são normatizadas 

pela legislação e por outras instituições sociais. A saúde é uma normatização 

especialmente voltada para as mulheres. 

As mulheres historicamente foram e ainda são mais marcadas pelas 

formas de institucionalização do que os homens54. No decorrer da história a 

perda de autonomia das mulheres ocorreu associada ao controle dos seus 

corpos, tidos como insaciáveis e corrompidos. Boa parte dessa ideologia teve 

sustentação religiosa através dos tempos55, culminando com quatro séculos 

(do XV ao XVIII) de Inquisição - da qual as mulheres, tidas como bruxas, foram 

as maiores vítimas, estimando-se o número de cem mil mulheres executadas 

(FRENCH, 1985).  

                                                           
53

 Embora se registre a queda recente dos níveis de desigualdade de renda no país, conforme 
abordaremos mais adiante (p.28).  
54

 O Código Penal, por exemplo, preconizava que o crime de estupro e de atentado violento ao 
pudor só poderiam ser imputados quando se tratasse de mulher honesta. Também o crime de 
sedução precisaria ser direcionado a mulher virgem para ser imputado 
55

 Na tradição judaico-cristã a figura de Eva como sedutora de Adão faz parte do imaginário 
cultural. 
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O estabelecimento das ciências também assumiu importante papel 

normatizador baseado na construção de um discurso aceito como superior em 

que aparecem prescrições à vida social. No século XVIII a Medicina se 

configura como a forma de cuidado por excelência e o corpo feminino torna-se 

alvo do poder médico, especialmente no que toca a reprodução e à assistência 

na gestação e no parto. O conhecimento até então acumulado pelas mulheres 

sobre si e o cuidado do corpo, vai ser substituído pelo saber científico. A 

Obstetrícia e a Ginecologia serão estruturadas como especialidades médicas 

no século XIX, definidas como ciência da saúde e da doença da mulher e 

tomando-as como objeto de conhecimento e intervenção médica. De igual 

modo, a sexualidade e os órgãos sexuais femininos passaram a ser explicados 

com base nesse saber (SANTANA, 2010). 

Michel Foucault em sua História da Sexualidade também se refere ao 

maior controle dos corpos quando da institucionalização da Medicina e as 

práticas de controle da sexualidade como necessárias ao controle de doenças, 

além da proposição de uma dietética. Para o autor vai se desenvolver um 

„regime dos prazeres‟, uma „dieta‟ ressaltando as consequências de uma vida 

sexual desregrada. Trata-se da tentativa de incorporação de uma moral; esta, 

porém, desigual para homens e mulheres. Foucault fala de uma dupla 

fidelidade sexual em que à mulher é requerida fidelidade sexual completa 

enquanto ao homem só é proibido contrair outro matrimônio. Em seu estudo 

sobre a constituição da sexualidade na sociedade ocidental, afirma: 

 
O casamento de um homem não o liga sexualmente. O casamento 
não deveria colocar questões quanto à ética dos prazeres sexuais: 
no caso de um dos parceiros – a mulher – as restrições são 
definidas pelo status, a lei e os costumes, e elas são garantidas por 
castigos ou sanções; no caso do outro – o marido – o status 
conjugal não lhe impõe regras precisas, salvo para lhe designar 
aquela da qual ele deve esperar seus herdeiros legítimos (1984, p. 
132). 
 

A medicina servirá a uma estrutura racional de conduta e a prática 

médica exercerá controle sobre o corpo das pessoas, que se assemelhava ao 

controle que o filósofo praticava sobre a alma. 

A medicina não era simplesmente concebida como uma técnica de 
intervenção que, em caso de doença, empregaria remédios e 
operações. Ela também devia, sob a forma de um corpus de saber e 
de regras, definir uma maneira de viver (FOUCAULT, 1985, p.106).  
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O autor fala da crítica de filósofos da época sobre a apropriação da vida 

dos clientes pelos médicos.  

A instituição da medicina será útil na etapa de surgimento do capitalismo 

que „precisava‟ de corpos dóceis e fáceis de serem explorados pelo trabalho 

assalariado. O patriarcado também o será e a mulher tornar-se-á duplamente 

explorada. A lógica da racionalidade instrumental dará sustentação a esses 

processos.  

O processo de destituição do poder social feminino já em curso terá com 

o estabelecimento da medicina novo impulso; dar-se-á a medicalização. 

“Medicalizar significa transformar aspectos da vida cotidiana em objeto da 

medicina de forma a assegurar conformidade às normas sociais” (MILES apud 

VIEIRA, 2002, p.19). Principalmente a sociedade ocidental pode ser chamada 

de medicalizada e igualmente as práticas de atenção à saúde da mulher 

reduzidas à biologização das vivências da mulher em seu corpo – a menarca, a 

menopausa, a esterilidade, a fertilidade, a gravidez, o parto e, também, o 

aborto.  

A concepção de saúde restrita à ausência de doenças e a redução da 

saúde da mulher ao enquadramento materno-infantil compõem o cenário em 

que se travam as lutas feministas por um conceito ampliado de saúde e pelo 

reconhecimento da autonomia das mulheres sobre seu corpo e sobre sua 

história; ideais por serem conquistados56.  

A medicalização do corpo feminino demonstra o poder médico em 

explicar eventos fisiológicos como doenças. Para Vieira (2002) representa uma 

poderosa fonte da ideologia sexista. 

 

A doencificação desse corpo apresenta-se como fruto de uma 
medicalização que trata a gravidez e a menopausa como doença, 
transforma a menstruação em distúrbio crônico e o parto em um 
evento cirúrgico (p. 24-25). 

 

Apesar das mobilizações feministas, ainda hoje persiste a compreensão 

da mulher como reprodutora nos serviços de saúde.  

Quando se fala em saúde da mulher, vem à tona a idéia de corpo 
feminino. Corpo este que quase sempre é pensado em termos do 
binômio mãe-filho; ou seja, um par de mamas para amamentar, 
ovários para gerar filhos e útero para abrigar a cria” (LUCENA, 
2010, p. 50). 

                                                           
56

 Para aprofundar ver Minayo e Rozemberg, 2001. 
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O aborto coloca em xeque essa padronização da sexualidade feminina 

associada ao sexo reprodutivo e ao exercício da maternidade, tida como 

desejada por todas as mulheres e única forma de sua plena realização.  

Saúde da Mulher, desigualdade de gênero, opressão feminina, 

autonomia das mulheres são questões que se entrecruzam quando se parte do 

entendimento de que ao longo da história foi se construindo um lugar 

subordinado para as mulheres com base no exercício da função da materna, 

entre outros aspectos. Ser mulher e ser mãe tem sido vistos como sinônimos e 

a maternidade segue compreendida como desejo de toda mulher. Não querer 

casar, não querer ter filhos, querer interromper uma gravidez... interpela esse 

padrão culturalmente aceito, traz uma série de questionamentos à posição 

clássica da família nuclear burguesa ocidental cristã.  

Para Badinter (1985) a ênfase na mulher como mãe parece estar 

assentada na ideia de que se a mulher pode ser mãe, então ela deve ser mãe; 

melhor ainda se for apenas mãe. Refletir sobre os direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres requer enfrentar o tema da autonomia das mulheres 

enquanto sujeitos de si mesmas – talvez essa seja uma das causas do 

estranhamento, uma vez que as mulheres são quase sempre pensadas nas 

bases da heteronomia. 

Reconhecer os direitos das mulheres como direitos humanos e os 

direitos reprodutivos de homens e mulheres nessa mesma ótica, significa a 

transposição do padrão supracitado ainda fortemente sustentado no contexto 

das práticas em saúde. 
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CAPÍTULO 2 
 
CAPITALISMO, ESTADO E POLÍTICAS PARA AS MULHERES  

 

Neste capítulo, trabalharemos conceitos vistos como fundamentais à 

compreensão do tema tratado, tomando por base a perspectiva da totalidade e 

a concepção dialética da história. Entendemos que não se pode segmentar ou 

autonomizar a esfera econômica da esfera política e/ou da esfera social. 

Partimos do desvelamento da relação entre Capitalismo, Estado e Políticas 

Públicas o que complexifica a aproximação ao objeto de pesquisa, mas garante 

aprofundamento do estudo ao buscar articular a realidade social e histórica à 

economia política sobre a qual se baseia nossa sociedade – e que também 

impõe um certo padrão de sociabilidade. Igualmente consideramos que as 

desigualdades impostas pelo modo de produção capitalista são vivenciadas 

diferentemente pelos seres humanos em suas peculiaridades. Há refrações 

conforme a classe, o sexo/gênero, a geração. Mesmo dentro de uma mesma 

classe não há homogeneidade entre os sujeitos e há também diferenças 

conforme a correlação de forças de cada sociedade; avanços e conquistas 

podem ser evidenciados, bem como recrudescimentos. 

 

2.1. Questão Social e Desigualdade de Gênero 

 

A realidade social é um todo complexo e contraditório. Conforme 

Iamamoto (2001), nessa teia de complexidades se insere o que se chama 

Questão Social57, apreendida como “o conjunto das expressões das 

desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum a 

produção cada vez mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus 

frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade (p.27)”. 

Autores como Hannah Arendt, Agnes Heller, Ferenc Fehér e Robert 

Castel compartilham a idéia de que a Questão Social, enquanto tal, nem 

sempre esteve presente na agenda política das sociedades; teve um aparecer 

social e histórico, determinado no tempo e no espaço Para esses(as) 

autores(as) o que sempre existiu foi a pobreza, em maior ou menor escala, e 

                                                           
57

 Utilizamos Questão Social como um conceito explicativo da desigualdade intrínseca ao modo 
de produção capitalista.  
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esta por longo tempo não fora compreendida como questão política que 

demandasse respostas. 

Se a pobreza era compreendida como uma condição de caráter 

„natural‟58 do ser humano, em que momento ela ganha visibilidade política? 

Para esses(as) autores o marco é a Revolução Francesa. É nesse contexto 

histórico-revolucionário que a pobreza assume um caráter político, que a 

Questão Social eclode e torna-se visível social e politicamente. A pobreza é um 

continuum na história, ao passo que a Questão Social surgiu num período 

contextualizado, histórica e socialmente determinado, deslocando para a esfera 

pública ações de atendimento às necessidades dos pobres – o que até então 

era realizado por obras de caridade no seio da Igreja “passando a ser do 

domínio da legislação social que tem como meta e tarefa a redistribuição, os 

problemas sociais deixaram de ser de natureza moral; foram transformados em 

matéria de justiça social” (ARENDT, 1990, p. 157).  

No Brasil a Questão Social se coloca como problema para o Estado em 

fins do século XIX, marcado pela transição da mão-de-obra escrava para a 

mão-de-obra assalariada, o início da industrialização, o surgimento de uma 

incipiente classe operária. Resultante da própria ordem metabólica capitalista 

(MÉSZÀROS, 2002), a Questão Social se agudiza nesses tempos de 

mundialização do Capital “(re) produz de forma ampliada (...) desigualdades e 

disparidades econômicas, políticas, religiosas, étnico-raciais e de gênero, entre 

suas outras múltiplas dimensões” (IANNI, 2004 apud IAMAMOTO, 2007, 

p.145).  

A estrutura da desigualdade do nosso país traz como agravantes de 

sua perversão a raça/cor e o gênero e isso demandará respostas estatais 

direcionadas. Se há avanços no tratamento de questões relativas aos direitos 

das mulheres, se há limites às propostas reacionárias é fruto da ação dos 

Movimentos Feminista e de Mulheres. Nesse campo há duas constatações 

importantes (PORTELLA, 2009): em primeiro lugar é inegável a real 

transformação na situação das mulheres no Brasil; mas há a permanência da 

situação de desigualdade e subordinação de gênero e emergência de novas 

questões a respeito do corpo, da sexualidade e da reprodução. 

                                                           
58

 A ideia subjacente do absolutismo era de que alguns nasciam nobres, outros eram senhores 
e outros servos, numa concepção de „hierarquia natural‟. 



76 
 

Os Movimentos têm sido propositivos e seguem representando as 

mulheres e atualizando demandas quanto à saúde, educação, moradia, 

trabalho, violência, insistindo em que a perspectiva de gênero seja 

considerada. Do mesmo modo, interpelam a sociedade ao propor a discussão 

de temas pouco palatáveis como a histórica subordinação feminina, o aborto, a 

desigualdade social, a exploração econômica e a injusta concentração de 

renda que causa o pauperismo de mulheres e homens. 

Muitos fatores contribuíram para que as questões específicas da vida 

das mulheres viessem a se tornar assunto presente nas agendas públicas em 

escala global: os movimentos feminista e de mulheres com a denúncia da 

desigualdade social entre os sexos diante da ocorrência de situações de 

violência como forma explícita da dominação masculina; o surgimento e 

estabelecimento de organizações não-governamentais voltadas ao trato da 

questão e outras formas de associativismo civil, fundações regionais, nacionais 

e internacionais; a realização de eventos – em nível local, nacional ou mundial 

– que atraiu a atenção dos governos e da sociedade e exerceu pressão para a 

implementação de políticas públicas para as mulheres.  

De acordo com Edleson e Eisikovits (1992), nos países industrializados, 

a questão da mulher aparece como tema patente na década de 1970. As 

mulheres se organizam por perceberem que, no âmbito de outros movimentos 

sociais, suas necessidades não recebiam a devida atenção. “Los primeros 

análisis feministas se concentraron sobre la explotación sexual y el controle de 

la sexualidad femenina por parte del hombre” (p. 22). Nos países 

subdesenvolvidos, o debate aparece no bojo da participação de mulheres em 

movimentos nacionais de democratização.  

 

En Brasil, Argentina, Chile e Filipinas, por ejemplo, el movimiento se 
enraízo em organizaciones de mujeres em lucha contra los 
regímines militares y autoritários. Al unirse las mujeres para 
protestar contra la represión, comenzaron a analizar la opresión que 
padecían em sus propias vidas (ibidem, p. 23). 

 

Em 1975 acontece, na Cidade do México, a Conferência Mundial do Ano 

Internacional da Mulher, patrocinada pela ONU. A Conferência debate três 

temas centrais: igualdade entre os sexos, integração da mulher no 

desenvolvimento e promoção da paz. Foi um acontecimento inédito na luta 
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pelos direitos da mulher. A ONU declara os anos de 1976 a 1985 como a 

Década da Mulher, concentrando a atenção sobre o papel da mulher para o 

desenvolvimento internacional. Isso impulsionou grupos de mulheres e o 

movimento feminista, possibilitou o acesso a recursos de fundos internacionais 

e deu visibilidade à causa das mulheres. Iniciou-se uma ação organizada 

contra a violência, principalmente com grupos de mulheres profissionais que se 

uniram para oferecer informações, capacitação e apoio (social, psicológico, 

jurídico) para mulheres vítimas de violência. 

Grossi (1994) pontua que, mesmo antes da emergência do movimento 

feminista brasileiro, já aparecia um grande interesse no estudo da “Questão da 

Mulher”, particularmente nos programas de pós-graduação das universidades. 

As pesquisadoras deste período tinham, no dizer da autora, “um duplo 

pertencimento”: militavam no movimento feminista e atuavam na universidade; 

“a construção do tema violência contra a mulher se dá a partir das lutas 

feministas e do intenso diálogo entre militância e academia” (p. 473).  

A posição adotada neste trabalho é a de que as diversas violências 

contra as mulheres ocorrem dentro de um padrão cultural que as propiciam – 

naturalização da violência, expectativas estereotipadas sobre os papéis do 

homem e da mulher, direitos diferenciados quanto à reprodução e a 

sexualidade. Relacionamos inclusive a proibição do aborto como uma forma de 

interdição e controle das mulheres; portanto, mais uma forma de violência a 

elas direcionadas. Para nós gênero, poder e violência aparecem imbricados e 

consideramos que esses conceitos têm-se constituído em importantes aportes 

teóricos para clarificação e aprofundamento da temática em estudo.  

De acordo com Queiroz (2004), o conceito de gênero disseminou-se no 

Brasil na década de 1990, a partir da circulação nos meios acadêmicos da 

cópia do artigo da historiadora norte-americana Joan Scott intitulado Gênero: 

uma categoria útil para análise da história. No texto, a autora aponta pelo 

menos três usos da categoria gênero. No primeiro, percebido como o mais 

simples, gênero aparece como sinônimo de mulheres; “nessas circunstâncias, 

o uso do termo gênero visa indicar a erudição e a seriedade de um trabalho, 

pois gênero tem uma conotação mais objetiva e neutra do que mulheres” 

(SCOTT, 1995, p. 03). 
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Um segundo uso do termo gênero foi como substitutivo do termo 

mulheres. Nesse caso, a autora diz que se rejeita a interpretação de esferas 

separadas – mundo masculino/mundo feminino – e se defende que estudar as 

mulheres de maneira isolada perpetua o mito de que um sexo tem pouco ou 

nada a ver com o outro. 

Finalmente, gênero é utilizado para designar as relações sociais entre os 

sexos, esse uso rejeita explicitamente as explicações biológicas (a fragilidade 

física, a função da maternidade) para as várias formas de subordinação das 

mulheres. Sendo assim 

O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as construções 
sociais, a criação inteiramente social das idéias sobre os papeis 
próprios aos homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às 
origens exclusivamente socais das identidades subjetivas dos 
homens e mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma 
categoria social imposta sobre corpos sexuados (SCOTT,1995, p. 
03). 

 

Na definição que apresenta, Scott aborda gênero em duas direções: 

como elemento componente das relações sociais fundadas sobre as diferenças 

percebidas entre os sexos e também como uma primeira forma de atribuir 

significado às relações de poder. 

Barbieri (1993) em seu ensaio Sobre a Categoria Gênero: Uma 

introdução teórico-metodológica apresenta o conceito de gênero como uma 

categoria mais neutra, mais geral que o conceito de patriarcado.  

Para a autora 

os sistemas de gênero/sexo são os conjuntos de práticas, símbolos, 
representações, normas e valores sociais que as sociedades 
elaboram a partir da diferença anátomo-fisiológica e que dão sentido 
à satisfação dos impulsos sexuais, à reprodução da espécie 
humana e, em geral, ao relacionamento entre as pessoas (p. 04). 
 

Afirma que é o estudo dos sistemas de sexo/gênero que permite 

compreender e explicar o duo subordinação feminina-dominação masculina. 

Analisa as diferentes explicações para esse fenômeno e observa suas 

conexões com a desigualdade de classe; vê a possibilidade de existência de 

formas distintas de relações entre homens e mulheres, patriarcais ou não, 

incluindo possibilidades de relações de dominação ou relações igualitárias.  

Barbieri entende que pensar os sistemas de gênero como sistemas de 

poder, resultado de um conflito social é a posição que abre mais possibilidades 
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para a análise dos gêneros na América Latina. Destaca que o controle efetivo 

da reprodução e da sexualidade, expresso no controle do corpo feminino e no 

acesso sexual ao corpo das mulheres são importantes no estudo da 

subordinação de gênero. Diz que só pela regulamentação do acesso ao corpo 

das mulheres os homens podem reivindicar direitos sobre o produto da 

concepção, pois “os homens e as mulheres têm a capacidade de produzir com 

o corpo, mas somente as mulheres têm um corpo que produz outro corpo” 

(BARBIERI, 1993, p. 06). 

A Teoria Feminista identifica o gênero como uma categoria universal que 

estrutura relações sociais a partir da oposição feminino/masculino e aposta na 

superação da opressão através da luta por direitos e igualdade. Isso passa por 

considerar a dimensão de gênero no âmbito das políticas públicas e na 

alocação de recursos públicos. Há que se considerar que só nos parece 

possível alcançar o objetivo de maior equidade de gênero e construir novas 

relações entre os sexos que não sejam pautadas por hierarquias e assimetrias 

quando se puder romper com práticas sexuadas quaisquer que sejam elas: 

sociais, políticas, espaciais, profissionais.  

Ao utilizar gênero como categoria estruturante das relações sociais, e 

até mesmo como chave hermenêutica, o Feminismo não nega outras 

determinações. Na perspectiva aqui adotada, de emancipação humana 

 
Não haverá emancipação da “trabalhadora-mulher” numa 
sociedade machista e patriarcal, assim como não haverá 
emancipação da “mulher-trabalhadora” numa sociedade capitalista. 
Não haverá emancipação do “trabalhador-negro” numa sociedade 
racista e xenofóbica, assim como não haverá emancipação do 
“negro-trabalhador” numa sociedade capitalista (MONTAÑO, 2010, 
p. 132). 

 

Os estudos feministas59 se movem de uma análise centrada na classe e 

lançam mão do conceito de gênero, ocupando-se de problematizar 

 
Como as relações de classe e gênero foram se conformando e 
como a subjetividade humana foi sendo estruturada ao longo da 
história...como as relações de classe e gênero, apesar das 
intercessões, foram assumindo contornos próprios e a opressão foi 
sendo estruturante das relações entre homens e mulheres, 
moldada pelas práticas e condições materiais, mas adquirindo 

                                                           
59

 Especialmente os que pretendem articular Feminismo e Marxismo – no Brasil: Helleieth 
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dimensão subjetiva como relação de poder (ARAÚJO et al [2000], 
p. 06). 
 

Salienta-se que o debate não se reduz a questões subjetivas, 

insuficientes para dar conta da complexidade das relações desiguais, porém 

imprescindíveis para compreensão das complexas tessituras existentes nesse 

campo. Não há explicação completa apenas considerando classe como não há 

considerando apenas gênero. A partir dos dois conceitos, acumula-se 

conhecimento crítico pelo ponto de vista dos(as) explorados(as)-oprimidos(as); 

estuda-se a mulher no bojo das desigualdades sociais; encontra-se argumento 

explicativo das estruturas sociais.  

O Feminismo marxista lança mão de ambos os conceitos “para articular 

entre vida material e simbólica, produção e reprodução, divisão social e sexual 

do trabalho, entre o sistema de gênero e o de classe social” (SANTOS e 

NÓBREGA, 2004, p. 02). Consideram que a cultura não é a totalidade da vida 

social, mas é importante dimensão da “trama humana onde se verifica a 

produção e a reprodução social” (p. 03). Para essas autoras, a “compreensão 

dialética das relações de classe é também teoria explicativa das mudanças 

sociais, onde cabem também as relações de sexo” (p. 03). 

A construção social sobre os sexos assume caráter relacional e 

histórico; os significados de masculino e feminino são desenvolvidos com 

interfaces nas relações sociais mais amplas e há que se considerarem outras 

dimensões, como as de classe, raça/etnia e geração nessa mediação. A 

compreensão do antagonismo de classe explica que, embora todas as 

mulheres sofram discriminação e opressão de gênero, essas opressões são 

vivenciadas de forma diferenciada de acordo com as condições materiais de 

cada uma (TOLEDO, 2001). Existe uma relação entre o sistema econômico e a 

dupla subordinação das mulheres – como trabalhadoras e como mulheres – 

assim compreende-se dialeticamente as relações de sexo e de classe; a 

estrutura de classes tem seu correspondente simétrico na estrutura sexual 

hierarquizada. 

Helleieth Saffioti é uma das autoras que avança em suas interpretações 

ao trazer a importância do uso dos conceitos de gênero e de patriarcado, 

tomando-os como fundamentais para explicação da subordinação feminina, 

expressa de diferentes formas na organização social. Concordamos com esse 
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posicionamento, inclusive atribuindo o cerceamento do livre exercício dos 

direitos reprodutivos das mulheres a essa díade que dá sustentação ideológica 

e prática às relações entre homens e mulheres. A autora explica gênero como 

um conjunto de normas modeladoras de seres humanos em homens e 

mulheres, as quais se expressam nas relações entre estes (homem-mulher) e 

destes entre si (homem-homem, mulher-mulher); no entanto, privilegia a 

relação homem-mulher nos estudos de gênero. 

 
A desigualdade, longe de ser natural, é posta pela tradição cultural, 
pelas estruturas de poder, pelos agentes envolvidos na trama das 
relações sociais. Nas relações entre homens e entre mulheres, a 
desigualdade de gênero não é dada, mas pode ser construída, e o é 
com frequência. Nestes termos, gênero concerne, 
preferencialmente, às relações homem-mulher (SAFFIOTI, 2004, p. 
71). 

 

Na compreensão construída por Saffioti da simbiose patriarcado-

racismo-capitalismo, estaria a explicação para o lugar subordinado reservado à 

mulher e para a ocorrência de situações de violência. A autora apresenta uma 

teorização formada pelas três subestruturas: gênero, classe social, raça/etnia. 

Esta concepção segue uma lógica contraditória, distinta das que percebem 

cada contradição em separado. 

Para Saffioti, 

O importante é analisar estas contradições na condição de fundidas 
ou enoveladas ou enlaçadas em um nó. Há uma estrutura de poder 
que unifica as três ordens – de gênero, de classe, de raça/etnia. O 
patriarcado, com a cultura especial que gera e sua correspondente 
estrutura de poder, penetrou em todas as esferas da vida social. O 
capitalismo também mercantilizou todas as relações sociais, nelas 
incluídas as chamadas específicas de gênero. Da mesma forma a 
raça/etnia, com tudo que implica em termos de discriminação e, por 
conseguinte, estrutura de poder, imprimiu sua marca no corpo social 
por inteiro (ibidem, p.125-126). 
 

Ao criar a „metáfora do nó‟, Saffioti sustenta que não há um sistema de 

dominação e um sistema de exploração. “Não há dois processos, mas duas 

faces de um mesmo processo” (ibidem, p. 130). Para ela, o conceito de 

exploração, qualquer que seja a concepção que a ele se atribua, implica, 

necessariamente, o conceito de dominação. A exploração econômica ou 

qualquer outra que represente benefícios pessoais de uma pessoa sobre outra, 

só é possível se o domínio é exercido. Para que alguém possa explorar outrem, 

seja economicamente ou de outra forma, precisa antes exercer domínio. Sendo 
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a sociedade ocidental adultocêntrica e androcêntrica, as expectativas sociais 

em termos do comportamento da criança e da mulher encontram-se definidas: 

é esperado que as crianças obedeçam aos adultos e que as mulheres se 

submetam aos homens. “A relação de dominação que se estabelece entre o 

homem, de um lado, e a mulher e as crianças de outro, é de uma relação de 

poder” (SAFFIOTI, 2004, p. 50). Essa construção do poder masculino sobre as 

mulheres e as crianças, é transmitida de geração a geração e se estabelece na 

norma social, sendo reproduzida nas práticas cotidianas. 

Ao trazer o conceito de patriarcado para elucidar a questão da 

subordinação das mulheres, Saffioti recusa o uso exclusivo do conceito de 

gênero e defende o uso simultâneo dos dois conceitos. Gênero seria um 

conceito mais genérico e patriarcado um modelo de subordinação das 

mulheres. 

Para Saffioti (1999) o patriarcado, como os demais fenômenos sociais, 

está em permanente transformação, mas persiste firmemente. A categoria 

patriarcado continua bastante fecunda para o entendimento da subordinação 

das mulheres. O patriarcado é a dominação masculina; a dominação das 

mulheres pelos homens e esse é um lastro sobre o qual se pode facilmente 

construir violências. 

 
A lei que preside as relações humanas em todas as sociedades 
conhecidas é a do pai. Isto significa que mesmo aderindo ao 
conceito de gênero, não há como negar a ordem patriarcal.... 
Obviamente quem faz a lei não precisa obedecer a ela. Desta sorte, 
a rigor, não há transgressão masculina. A transgressão é, pois, 
essencialmente feminina (p. 154). 

 

As diferenças sexuais têm sido usualmente utilizadas para legitimar 

relações e fenômenos sociais. Dessa forma, as diferenças são transformadas 

em desigualdades e o argumento do determinismo biológico revitalizado na 

tentativa de explicá-las – através da biologia se explicaria o cultural. A 

diferença entre mulheres e homens é inegável, o que se constrói em nome 

dessa diferença é que merece reflexão: visões dicotômicas tornam-se 

pronunciadas; relações seguem pautadas pela desigualdade; o poder vai 

sendo exercido com a preservação de assimetrias. 

O cerne dessa discussão encontra-se em que as relações de gênero são 

relações de poder, que assim se constroem e se busca manter; seja nas 
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relações afetivas e familiares, seja nas relações institucionais e sociais, as 

mulheres se deparam com restrições à sua autonomia. 

Quanto à categoria poder a posição construída por Foucault (1987) é de 

que o poder não é fixo, determinado, mas transita ainda que dentro de relações 

desiguais (daí haver a possibilidade de resistência). De acordo com este autor, 

há o poder estruturalmente determinado – do Estado e demais instituições - e 

uma microfísica do poder posta em jogo pelos aparelhos e instituições que 

atinge os corpos em sua materialidade. Para Foucault, o poder se disputa 

como num jogo que se pode perder ou ganhar. Outro registro importante do 

autor é o caráter relacional do poder; nada está isento de poder e onde há 

poder há resistência. Embora não exista o lugar de resistência, propriamente 

dito, há seus pontos móveis, transitórios – os deslocamentos. 

Saffioti (1999) lança mão da concepção foucaultiana ao afirmar que a 

situação dos pólos de poder não é pacífica, estável. Ao contrário, “há uma 

intensa e extensa luta pelo poder através da qual os dominados, no caso, as 

mulheres, conquistam poder, embora não se trate de uma conquista definitiva. 

A rigor, trata-se de um toma-lá-dá-cá permanente”. (p. 150). A mulher é 

percebida nesse estudo como sujeito em relação com outro. Até na relação de 

dominação, “está dada a presença de dois sujeitos e sujeito atua sempre, ainda 

que no pólo dominado” (SAFFIOTI, 2004, p. 118). A idéia de um poder 

masculino absoluto, não é admissível, pois mulheres também participam da 

estrutura de poder. 

Assunto recorrente nos estudos feministas sobre sexualidade e poder, é 

a análise da opressão das mulheres expressa no controle dos seus corpos – 

ainda hoje presente nos sistemas de justiça e de saúde, exemplificado nas 

prescrições, nas interdições (incluindo o aborto) e posto como uma construção 

histórica que passou pela destituição do poder da mulher quanto à organização 

coletiva familiar e o uso dos saberes por ela acumulados.  

Os escritos apontam que houve uma época em que as relações entre as 

mulheres e os homens não eram desiguais, em que as mulheres exerciam 

funções proeminentes na organização social60. Conforme Muraro (1991), 

nessas sociedades matricêntricas eram as mulheres que detinham maior 
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conhecimento sobre a vida e sobre a morte; eram elas que exerciam funções 

de uso medicinal das plantas, realizavam os partos e assistiam aos feridos e 

doentes.  

 

Desde a mais remota antiguidade, as mulheres eram as curadoras 
populares, as parteiras, enfim, detinham saber próprio, que lhes era 
transmitido de geração em geração. Em muitas tribos primitivas 
eram elas as xamãs. Na Idade Média, seu saber se intensifica e 
aprofunda. As mulheres camponesas pobres não tinham como 
cuidar da saúde, a não ser com outras mulheres tão camponesas e 
tão pobres quanto elas. Elas (as curadoras) eram as cultivadoras 
ancestrais das ervas que devolviam a saúde, e eram também as 
melhores anatomistas do seu tempo. Eram as parteiras que 
viajavam de casa em casa, de aldeia em aldeia, e as médicas 
populares para todas as doenças (MURARO, 1991, p. 14). 
 

Nessa época ainda não ocorriam conflitos por escassez de alimento nem 

guerras por conquistas de territórios, esses dois elementos tornarão o poder 

masculino evidente. Mais futuramente, no período neolítico, o homem passa a 

dominar sua função reprodutora e passa também a exercer controle sobre a 

sexualidade das mulheres, sendo o casamento uma das construções de então. 

É nesse ponto que a mulher passa a ser propriedade do marido e a herança 

transmitida através da descendência masculina. A monogamia, o recato, a 

austeridade foram requisitos impostos às mulheres. 

 
A mulher fica, então, reduzida ao âmbito doméstico. Perde qualquer 
capacidade de decisão no domínio público, que fica inteiramente 
reservado ao homem. A dicotomia entre o privado e o público torna-
se, então, a origem da dependência econômica da mulher, e esta 
dependência, por sua vez, gera, no decorrer das gerações, uma 
submissão psicológica que dura até hoje. É nesse contexto que 
transcorre todo o período histórico até os dias de hoje. De 
matricêntrica, a cultura humana passa a patriarcal (ibidem, p. 07-
08). 
 

Engels (1980) demarca a perda de poder feminino na superação da 

filiação feminina e do direito hereditário materno e na instituição da filiação 

masculina e do direito hereditário paterno. Nessa reversão do direito materno 

implicou “(...) a grande derrota histórica do sexo feminino” (p. 15). O homem 

apossou-se da direção da casa, da vida da família e da mulher. Engels também 

aborda a opressão da mulher no âmbito da implantação da sociedade 

capitalista, na propriedade privada na mão do mais forte – no caso o homem – 

e na divisão sexual do trabalho como um tipo de servidão. Ao pensar sobre a 

sociedade dos fins do século XIX, reconhece que o capitalismo, ao utilizar a 
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mão de obra feminina, ao trazer a mulher para o espaço público e pagar por 

seu trabalho, tendia a reduzir sua opressão, porém não vai adiante nessa 

democratização por „beneficiar-se‟ do padrão social existente no qual o homem 

detém mais poder. 

Segundo Morais (1981), as funções desempenhadas pela mulher no 

interior da família, da maternidade à produção de bens e serviços, conferem 

universalidade à situação vivida pelo sexo feminino em diferentes sociedades 

do mundo industrial. Segundo a autora  

No momento em que se rompe a unidade entre família e produção, 
com a emergência da produção mercantil e a progressiva 
industrialização da produção, processa-se também o divórcio entre 
privado - o ambiente da casa/família - e o público - o mundo do 
trabalho (p. 47).  

 

Este fenômeno, a saber, o da transferência da unidade produtiva da 

casa para a empresa, implicou, portanto, na transformação progressiva da 

organização da família nas sociedades industriais. Segundo Mariza Corrêa 

(1981), sua transformação se dá com o advento da industrialização e a ruína 

das grandes propriedades rurais.  

Ao que parece, até o surgimento da sociedade industrializada moderna, 

a família extensa constituía um espaço abrangente onde convivia marido, 

mulher, filhos, parentes, serviçais e agregados. Essa estruturação incluía 

vínculos por laços de consangüinidade e outros; pessoas se aliavam e eram 

incorporadas às famílias, “as alianças eram feitas através das conquistas e, 

uma vez feitas, eram chamadas de famílias” (PATEMAN, 1993, p. 76). 

De acordo com Queiroz (2004), nesse espaço eram desenvolvidas as 

funções domésticas – o que hoje se conhece como trabalho doméstico – que 

abrangia o cuidado das crianças e a socialização primária, e as funções sociais 

– aprendizagem de ofícios para desempenho na produção familiar. Os setores 

família e trabalho não eram distintos, as mulheres transitavam em ambos, 

embora assumissem o cuidado da prole. Com as mudanças político-

econômicas da sociedade pré-industrial, vai desaparecendo a estrutura ampla 

de parentesco e outras transformações se seguem. 

Para a autora: 
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As funções domésticas e sociais começam a ser separadas, ao 
mesmo tempo em que começavam a mudar também seus conteúdos 
específicos até constituírem o que hoje em dia denominamos âmbito 
privado (no sentido de doméstico) e âmbito público (QUEIROZ, 
2004, p. 36). 
 

As duas esferas começam a operar com lógicas distintas: a afetividade é 

a base no âmbito doméstico e a racionalidade – indispensável ao exercício do 

poder – é a base no âmbito público. O espaço público, da produção, coube aos 

homens e o espaço privado, da reprodução, ficou reservado às mulheres. O 

homem produz e participa das discussões e decisões políticas e econômicas; a 

mulher reproduz e cuida de sua prole e das tarefas que precisam ser realizadas 

na unidade familiar. O universo público masculino contrasta com os lugares 

privados, destinados às mulheres. No espaço doméstico, as mulheres 

cumprem o cuidado maternal para com os filhos e o cuidado conjugal/sexual 

para com o marido; o cuidado ao outro parece tornar-se a principal função 

feminina. O exercício dessas funções de cuidado restringe as mulheres ao 

ambiente doméstico e as distanciam do lugar onde o poder vai sendo 

masculinamente exercido. Essa estrutura fortemente sexuada da divisão do 

trabalho e da divisão dos espaços de trânsito das mulheres resultou na 

„redução das mulheres à sua feminilidade‟61. 

A distinção entre os âmbitos público e privado é muito antiga no 

pensamento político; remonta ao pensamento grego aristotélico. No 

pensamento moderno, as esferas pública e privada, podem ser mais bem 

compreendidas a partir das teorias modernas do contrato social. De acordo 

com Carole Pateman (1993) na obra o Contrato Sexual, as análises tradicionais 

das histórias clássicas do contrato original não mencionam que as mulheres 

estão excluídas dele. 

A autora explica a diferença de posição das mulheres a partir de sua não 

inserção no mundo público e das relações contratuais firmadas entre seres 

livres. Afirma que os as relações sociais livres tomaram uma forma contratual e 

que as teorias modernas do contrato social definiram a esfera pública centrada 

no indivíduo independente, responsável e racional. O contrato social deu 

origem ao mundo público da legislação civil, da liberdade individual, da 

igualdade. Esse mundo diferencia-se da esfera privada. “A sociedade é dividida 
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em domínios contrários, cada qual com modos de associação característicos e 

distintos” (PATEMAN, 1993, p. 27), porém o domínio público, civil goza de 

maior atenção uma vez que se introduz o contrato. A dicotomia entre a esfera 

pública, civil e a esfera privada, refletia a ordem da divisão sexual, que era 

também uma divisão política. 

 
A esfera privada, feminina (natural) e a esfera pública, masculina 
(civil) são contrárias, mas uma adquire significado a partir da outra, e 
o sentido de liberdade civil da vida pública é ressaltado quando ele é 
contraposto à sujeição natural que caracteriza o domínio privado. O 
significado do que é ser um “indivíduo”, produtor de contratos e 
civilmente livre, é revelado através da sujeição das mulheres dentro 
da esfera privada (ibidem, p. 28). 
 

As mulheres não participaram do contrato social, pois este foi 

estabelecido no mundo público, civil, do qual as mulheres foram alijadas. Elas 

ficaram reduzidas à esfera privada, à família, à intimidade. Não foi reconhecido 

nas mulheres o atributo essencial para participar de contratos, isto é, „a posse 

da propriedade em suas pessoas‟. 

 
Somente os seres masculinos são dotados das capacidades e dos 
atributos necessários para participar dos contratos, dentre os quais o 
mais importante é a propriedade em suas pessoas; quer dizer, 
somente os homens são indivíduos. Os teóricos clássicos 
argumentam que as mulheres não têm os atributos e as capacidades 
dos indivíduos. A diferença sexual é uma diferença política; a 
diferença sexual é a diferença entre liberdade e sujeição (ibidem, p. 
21). 
 

As mulheres foram objeto de outro tipo de contrato: o contrato sexual, 

através do qual os homens transformaram seu direito natural sobre as 

mulheres no estabelecimento do direito patriarcal civil. Ressalta-se que para 

Pateman é importante entender o conceito de patriarcado deslocando sua 

compreensão como „direito paterno‟ ou „direito do pai‟ e trazendo para a 

discussão o direito patriarcal enquanto „direito sexual‟. Sobre essas bases 

foram edificados os conceitos de tutela das mulheres, de controle de sua 

sexualidade e de negação de seus direitos – para nós, a interdição do aborto 

situa-se nesse âmbito. 

Relembramos Saffioti (1999) em sua afirmação de que a transgressão é 

feminina e passível da punição, quando identificamos que a sociedade criou 

uma série de dispositivos para controle das mulheres. Por exemplo, no Brasil, 

até 1962, “as mulheres casadas eram consideradas relativamente incapazes e 
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colocadas juridicamente ao lado dos silvícolas, pródigos e menores púberes” 

(PIMENTEL, 2002, p. 29). A correção desse entendimento veio com o Estatuto 

da Mulher Casada (Lei nº 4.121, de 29.08.62), atendendo a reclamos da 

dinâmica social. O Novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2003) 

substituiu o antigo Código datado de 1916 que sustentava a concepção acima 

e avança na medida em que não reforça as normas discriminatórias de gênero. 

A criminalização do aborto aparece como uma das punições à „transgressão 

feminina‟ entre outras violências de que as mulheres são alvo, associadas a um 

padrão hegemônico de valores, costumes e práticas que sustentam as relações 

de dominação, naturalizando as desigualdades. Contraditoriamente, esta 

ordem pode ser superada; para tanto, a existência e luta de movimentos 

sociais, a visibilidade da questão na sociedade, o trato dado ao problema pelos 

órgãos públicos e pela sociedade civil são essenciais. 

Com base em Saffioti (1999), a violência não pode ser vista apenas 

como ruptura da integridade física, sexual ou emocional das mulheres – o que 

já é suficientemente grave - mas sua compreensão precisa ser ampliada: 

“nestes termos, cabe buscar-lhe um lugar ontológico, definindo-a como 

violação de direitos universalmente reconhecidos” (p. 159). 

A base teórica construída por Saffioti parte de uma concepção dialética 

de que três eixos principais estruturam a sociedade brasileira, sendo eles: o 

gênero, a raça/etnia e a classe social; utiliza os conceitos de gênero e 

patriarcado como importantes para entendimento da categoria violência contra 

a mulher; concebe a mulher como sujeito que, por isso, age, embora em 

condição desigual; entende a violência doméstica/intrafamiliar contra a mulher 

como derivada de uma organização social de gênero que privilegia o 

masculino.  

Verifica-se a complexidade do estudo das violências contra as mulheres 

e a existência de nexos críticos entre as proposições para seu enfrentamento e 

os impedimentos que se interpõem às mulheres entre o direito e o acesso. O 

fato de a violência contra a mulher ser, por vezes, aceita, justificada e 

banalizada, inclusive nos serviços públicos, parece indicar que o lugar 

subordinado reservado às mulheres e o lugar proeminente atribuído aos 

homens é ainda concebido como „natural‟ e que o poder de mando masculino 

pode incluir o uso da violência. Isso facilmente pode desencadear a 
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desvalorização da fala da mulher e/ou a suspeição de inverdade em seu 

discurso – isso será visto adiante no terceiro capítulo, dedicado à análise dos 

dados coletados. 

A tolerância social de indivíduos e de instituições quanto à ocorrência de 

violência contra a mulher persiste porque há uma ideologia que sustenta essa 

naturalização do exercício da dominação, torna-se obstáculo concreto ao 

acesso aos direitos estabelecidos às mulheres que conseguem chegar aos 

serviços de saúde, judiciários, policiais. 

Outro ponto que colocamos em relevo, é o lugar assumido pela mulher 

que se encontra em situação de violência sexual: é um lugar extremamente 

complexo, caracterizado por dubiedade de posição: ficar/sair; duplicidade de 

sentimentos: confiança/desconfiança; dificuldade de decisão: manter/romper; 

característicos de um comportamento ambivalente62; a essa condição subjetiva 

fragilizada, poderá somar-se a gravidez indesejada, agravada se na infância ou 

na adolescência, o vínculo familiar com o autor da violência, a ausência de 

apoio, a falta de informação sobre os direitos, a dificuldade de acesso aos 

serviços. 

A intervenção institucional proposta pelo Estado diante do problema da 

violência contra a mulher, segue uma resposta institucional padrão, a qual é 

também praticada por organizações da sociedade civil, inicia-se com a 

fala/divulgação/denúncia da violência sofrida pela mulher, examina-se a 

validade, a autenticidade do fato e segue-se a intervenção. Trata-se de um 

caminho difícil de ser trilhado, mas que será facilitado conforme a possibilidade 

de atendimento respeitoso e ágil dos agentes institucionais, o que pressupõe 

qualificação profissional adequada e reconhecimento dos direitos das 

mulheres63. Reafirmamos essa posição no presente estudo, principalmente no 

que tange ao direito e ao acesso aos serviços de saúde referenciados para 

realização do procedimento do aborto legal. 
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 Estamos utilizando o termo ambivalência conforme Cordeiro (1995) compreendida como “a 
presença simultânea de sentimentos e comportamentos antinômicos e contraditórios, que se 
expressam em nível individual e coletivo, face às relações de gênero e de violência” (p. 55). 
63

 Tomamos como referência nossa pesquisa do Mestrado sobre as Delegacias de Mulheres 

como política de enfrentamento à questão da violência contra a mulher. 
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A superação da violência contra a mulher e das bases que a sustentam 

não se dará apenas como superação da dominação masculina64, não é 

suficiente a conquista da emancipação feminina, mas, da emancipação 

humana.  

Esta consiste, essencialmente, em construir uma forma de 
sociabilidade tal que: em vez de as forças humanas objetivadas 
dominarem o processo social, sejam os homens a regê-lo livre e 
conscientemente: não haja antagonismos sociais fundados na 
propriedade não social que levem à exploração e à dominação; que 
as forças de todos os homens, trabalhadores associados, criem 
uma riqueza que seja posta a serviço de todos e que permita a cada 
um o desenvolvimento multilateral de sua personalidade” (TONET, 
1997, p.21). 

 

O conceito se encontra associado ao de Democracia como valor 

universal, socialização do poder e da riqueza e não apenas como exercício do 

sufrágio. A emancipação humana abrange os valores próprios do ser: justiça, 

liberdade, cooperação, respeito. É entendido como superação de tudo o que se 

constitui desvalor, isto é, “tudo o que direta ou indiretamente rebaixe ou inverta 

o nível alcançado no desenvolvimento de um determinado componente 

essencial” (HELLER, 2000, p. 05). Poder-se-ia afirmar que a condição de 

miséria a que é relegada grande parte da população brasileira, alijada do 

processo produtivo e excluída do acesso a bens e serviços que deveriam 

garantir-lhes vida humana digna é um desvalor produzido pelo sistema 

capitalista de produção e que isso dificulta a instauração plena da democracia 

e, em consequência, entrava a emancipação. 

O conceito de emancipação humana é aqui utilizado como devir, como 

telos. Seriam emancipados o homem e a mulher que têm consciência de sua 

essência e a atualiza em suas relações. “A essência humana, portanto, não é o 

que “esteve” sempre presente na humanidade, mas a realização gradual e 

contínua das possibilidades imanentes à humanidade, ao gênero humano” 

(ibidem, p. 04). Nessa perspectiva, a superação das expressões diversas de 

violência só poderá ocorrer como fruto da ação humana coletiva e organizada, 

entendendo que tudo o que foi socialmente construído pode ser coletivamente 

transformado. 

Apesar do enfoque em violências contra as mulheres, da abordagem do 

tema como imbricado à dominação masculina, reconhecemos a ocorrência de 
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Sobre esse assunto ver A Dominação Masculina, (BOURDIEU, 2007). 
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violências que atingem especialmente os homens65 e a existência de relações 

entre homens e mulheres baseadas no respeito e na igualdade. O que se 

projeta para o futuro, inclusive pelo Movimento Feminista e de Mulheres, é a 

ausência da dominação e o estabelecimento de relações justas entre homens e 

mulheres, no seio de uma sociedade igualmente justa. Nesse ponto, vale 

considerar uma área profícua de estudos e pesquisas sobre masculinidade/s, 

bem como a inserção de homens em ações de combate à violência66. 

Inscrevemos nesse contexto a luta das mulheres pela superação da 

criminalização do aborto. 

Não se pode, no entanto, deixar de levar em conta que “gênero, classe, 

raça/etnia e violência articulam-se na totalidade social e se 

constroem/reproduzem cotidianamente nos processos de socialização familiar, 

escolar, na divisão social (sexual) do trabalho” (LUCENA, 2010, p. 24). 

Estudos recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE - e da Secretaria 

Especial de Política para as Mulheres – SPM, demonstram melhoras 

significativas nos indicadores sociais brasileiros, no entanto mantém-se a 

discriminação por gênero e raça.67 A elevação do nível educacional das 

mulheres ainda não conseguiu alterar as diferenciações de ganhos salariais 

entre homens e mulheres, do mesmo modo que entre mulheres brancas e 

negras, tornando possível verificar como gênero/raça e pobreza apresentam 

interfaces. 

Quanto à desigualdade gerada pelo mercado de trabalho, um 
primeiro aspecto fundamental é a existência de discriminação salarial 
por raça e gênero.

 

Assim como acontece em quase todos os países, 
a remuneração das mulheres brasileiras é muito inferior à dos 
homens. Esse diferencial se manteve relativamente estável e com 
uma leve tendência de alta no período 2001-2004 e, portanto, não 
contribuiu para a queda da desigualdade de renda. Os diferenciais 
por raça também são altos no Brasil (ainda que bem inferiores aos 
por gênero) e, embora venham declinando ao longo da última 
década, sua importância quantitativa para explicar a queda recente 
da desigualdade de renda é próxima de zero (Nota Técnica, IPEA, 
2006, p. 07).  
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 A violência urbana apresenta altos índices de mortes de homens jovens e negros, apontando 
a imbricação classe-raça-violência. 
66

 A exemplo do Instituto PAPAI, no Recife, instituição que desenvolve ações com/sobre 
homens e masculinidades. 
67

 Acessamos os seguintes documentos disponíveis na internet: Retrato das Desigualdades de 
Gênero e Raça, IPEA, UNIFEM e SPM, 2009; Sistema Nacional de Informações de Gênero – 
SNIG, IBGE e SPM, 2006; Nota Técnica „Sobre a recente queda da desigualdade de renda no 
Brasil‟. IPEA, 2006; Síntese de Indicadores Sociais, IBGE, 2008. 
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O estudo conclui que “a discriminação por gênero não declinou. Os 

homens ganham cerca de 70% a mais que as mulheres. Também é alto no 

Brasil o diferencial de remuneração de trabalho entre brancos e negros, cerca 

de 30%” (ibidem, p 45-46). 

Acerca das condições de vida das mulheres brasileiras, Behring e 

Boschetti (2006) partem do Relatório da Comissão Externa da Feminização da 

Pobreza do Senado Federal e destacam: 

 A proporção de mulheres em ocupações precárias é de 61%, 13 

pontos percentuais a mais que os homens; 

 No caso das mulheres negras, essa proporção é de 71%; 

 A tendência maior da mão-de-obra feminina ao desemprego é 

acentuada por variáveis de raça; 

 13,6% das mulheres negras, em condições de trabalho, estão 

desempregadas, no caso das mulheres brancas, são 10%; 

 No caso de mulheres jovens negras, a taxa de desemprego 

sobe para 25%; 

 As mulheres negras são maioria no que se refere ao emprego 

doméstico; 

 As mulheres negras alcançam apenas 39% dos rendimentos dos 

homens brancos. 

 

Da mesma forma que a sociedade, o Estado é marcado pelas relações 

de classe e pelas relações de gênero e de raça/etnia. O Estado capitalista é 

classista, racista e sexista (DUQUE-ARRAZOLA, 2004). Na concepção da 

autora o Estado capitalista é balizado pelos interesses da classe dominante, 

mas também crivado por interseções de gênero, raça/etnia, geração – já que 

os sujeitos sexuados de raças, gêneros e gerações diferentes sofrem 

discriminações na sociedade concreta. O Estado capitalista, que atua de forma 

a atenuar a Questão Social, é o mesmo Estado patriarcal que direciona às 

mulheres políticas demarcadas pela ordem patriarcal.  

Saffioti teoriza sobre o capitalismo como fundido ao patriarcado e ao 

racismo. Critica a visão dualista que separa a dimensão política da dimensão 

econômica.  
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O sistema de classes não se realiza exclusivamente no plano 
econômico, pois se trata de uma realidade multifacética onde têm 
lugar outros tipos de dominação: social, cultural, político-ideológica, 
além da econômica. De outra parte, o patriarcado não pode ser 
reduzido a um sistema de dominação política, porquanto em seu seio 
fluem os demais tipos de dominação, inclusive o econômico 
(SAFFIOTI, 1988, p. 145). 
 

Para a autora a supremacia masculina e a propriedade privada resultam 

do mesmo „parto histórico‟. O patriarcado seria componente consubstancial ao 

escravismo, ao feudalismo e ao capitalismo. Cada um desses tipos de 

macroestruturas organizou a produção e a reprodução; a exploração e a 

dominação são duas faces do mesmo sistema - argumento com o qual 

concordamos. 

O modo capitalista de produção está pautado em certas determinações: 

classes sociais distintas, trabalho assalariado, lucro. Ao lado do processo de 

produção material dá-se igualmente o processo de reprodução social; 

imbricam-se produção e reprodução. Coexistem uma produção social de bens 

e uma produção social de seres humanos, ambas inter-relacionadas. 

Historicamente tem ocorrido a subordinação da segunda à primeira: os meios 

de produção seguem ditando as regras dos meios de reprodução. Essa 

construção histórica secular torna-se evidente ainda hoje na realidade das 

mulheres, pois “é o resultado de um amplo processo de interação entre o 

patriarcado e o capitalismo” (HARTMANN, 1994, p. 291). 

As teóricas feministas discutem a divisão sexual do trabalho como 

importante expressão da desigualdade social de gênero. Embora esta (a 

divisão sexual do trabalho) pareça ter sido universal, a antropologia e a história 

sugerem que nem sempre foi assim. Hartmann sustenta que as raízes do 

status social inferior das mulheres se encontram nessa fragmentação do 

trabalho. Para Hartmann é necessário não só eliminar a natureza hierárquica 

da divisão do trabalho entre os sexos, mas também a própria divisão do 

trabalho entre os sexos “se queremos que as mulheres alcancem uma situação 

igual a dos homens e se queremos que os homens e as mulheres alcancem o 

pleno desenvolvimento do seu potencial humano” (ibidem, p. 255). 

O surgimento do capitalismo entre os séculos XV e XVIII amenizou o 

controle patriarcal ao criar um novo formato de vida social com novas 

instituições como o mercado de trabalho „livre‟, com as mulheres e os filhos 



94 
 

utilizados como força de trabalho. No entanto, mesmo no novo modo da 

produção as mulheres ocupam posição inferior. A que isso se deve? As 

respostas possíveis divergem a partir da ótica utilizada, o certo é que haverá 

uma interação engrenada entre os dois sistemas: o capitalismo e o patriarcado, 

criando para as mulheres um ciclo vicioso de opressão e exploração. O 

capitalismo é posterior ao patriarcado, mas dele se utiliza perpetrando entre as 

várias formas de exploração, a exploração da mão de obra feminina.  

O controle dos homens sobre o trabalho das mulheres foi modificado 

pelo sistema de trabalho assalariado, mas não foi eliminado. De acordo com 

Hartmann 

A posição dominante do homem foi mantida pela segregação 
sexista dos empregos. Os empregos das mulheres eram pior pagos, 
considerados menos qualificados e, com freqüência, exigiam menor 
exercício de autoridade ou controle. Os homens atuaram para 
fomentar a segregação dos empregos dentro do mercado de 
trabalho; utilizaram as associações e fortaleceram a divisão 
doméstica do trabalho, que impunha às mulheres as tarefas de 
casa, o cuidado das crianças e os afazeres relativos a isso. A 
posição subordinada das mulheres no mercado de trabalho reforçou 
sua posição subordinada dentro da família e esta, por sua vez, 
reforçou sua posição no mercado de trabalho (1994, p. 270, 271). 
 

Combes e Haicault (1994) partem da concepção de relação social 

enquanto contradição, antagonismo, luta pelo poder, resistência a considerar 

que os sistemas dominantes (capitalismo, patriarcado) são determinantes e 

que as práticas sociais apenas refletem essas determinações. Para as autoras, 

olhar a partir da noção de relação social reintroduz no centro da análise o 

antagonismo entre os grupos sociais. Há uma contradição viva, perpetuamente 

em vias de modificação e recriação. A necessidade de articular a Produção e a 

Reprodução significa para as autoras trabalhar simultaneamente com dois 

conjuntos de relações sociais - relações de sexo, onde se explicita a opressão; 

e relações de classe, caracterizada pela exploração. 

Com base no pensamento de Combes e Haicault (1994) o caráter 

antagônico das relações sociais determina que toda a história ocorra num 

terreno de luta. Para elas, a luta de classes e a luta de sexos estão 

permanentemente presentes, tanto uma como a outra, na produção e na 

reprodução, numa expressão de aliança e de oposição simultâneas. A acepção 

do termo luta aqui não se restringe às formas coletivas, organizadas, políticas e 

sindicais. Toda prática contra as formas de dominação das relações sociais é 



95 
 

um indicativo de luta – práticas de mulheres nem sempre coletivas contra a 

dominação patriarcal e as formas sutis de poder são expressão da luta de 

sexos. Homens e mulheres se encontram sempre e em todo lugar em uma 

relação antagônica pelo fato de pertencer a um ou outro sexo e mantêm ao 

mesmo tempo uma relação de aliança sobre uma base desigual, sempre que 

pertençam à mesma classe social – o capital utiliza de maneira permanente 

esta oposição. 

Tem-se que a divisão sexual do trabalho é uma explicitação das 

relações sociais entre homens e mulheres que são “desiguais, hierarquizadas, 

assimétricas e antagônicas. A divisão sexual do trabalho é, assim, indissociável 

das relações sociais entre homens e mulheres, que são relações de exploração 

e de opressão entre duas categorias de sexo socialmente construídas” 

(KERGOAT, 1996, p. 19). 

Desde a segunda metade do século XX cresce a presença de mulheres 

no mercado de trabalho, apesar da presença cada vez maior de mulheres 

segue inalterada a desigualdade entre mulheres e homens, incluindo a 

diferença de salários. Soma-se o ingresso mais precarizado da mão de obra 

feminina, agravado nos anos de 1990 com as mudanças na direção da política 

econômica. A reestruturação do mundo do trabalho adensou a exploração das 

forças produtivas reatualizando entre as mulheres o trabalho mal remunerado, 

feito em precárias condições, às vezes no espaço da casa e em tempo integral 

sem qualquer regulamentação. Outro ponto da que merece destaque, é que as 

mulheres trabalham mais no setor de serviços; tradicionalmente setor de baixos 

salários e de pequena possibilidade de crescimento. Cabe ressaltar o aumento 

da escolaridade das mulheres, com nível médio de instrução de nove anos de 

estudos o que é superior ao dos homens, resultando no aumento do número de 

mulheres em funções técnicas e de gerenciamento. 

À exploração do trabalho, comum aos homens, soma-se a sobrecarga 

das tarefas domésticas desempenhadas pelas mulheres68. O tema do trabalho 

doméstico é também crucial nos estudos feministas, pois há a compreensão de 
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 Esse tema tem sido tratado por muitas feministas, sendo Helena Hirata uma das principais 
estudiosas sobre a questão da mulher no mundo do trabalho e na realização das tarefas do 
trabalho doméstico.  
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que sua permanência reafirma a divisão sexual do trabalho e que isso está 

diretamente relacionado à posição das mulheres na sociedade.  

Além disso, o trabalho doméstico é parte da reprodução da força de 

trabalho e também apropriado pelos donos dos meios de produção como mais-

valia (RUBIN, 1993). A autora afirma “não existe nenhuma teoria que dê conta 

da opressão das mulheres com o mesmo poder explicativo que tem a teoria 

marxista da opressão de classe” (p.03). O que complexifica os estudos sobre 

as mulheres, tornando necessário enfrentar as polissemias. 

Embora seja inegável que ocorreram mudanças no status das mulheres 

na sociedade, ascensão no nível instrucional das mulheres inclusive 

repercutindo em possibilidades de exercício de funções de comando em 

diversas esferas da vida social, ainda persistem discriminações pautadas no 

gênero. E embora “a participação crescente de mulheres no mercado de 

trabalho parece irreversível” (LAVINAS, 1994, p. 177), para a autora, a 

ampliação do trabalho feminino, principalmente entre as décadas de 1970 e 

1980, decorre do processo de reestruturação produtiva que assimila mulheres 

e jovens como mão de obra precarizada. “São os novos trabalhadores 

secundários, que jamais chegarão a serem trabalhadores” (ibidem, p. 177). 

Seguindo esse mesmo entendimento Nogueira (2004) afirma: 

 
O processo de feminização do trabalho tem um claro sentido 
contraditório, marcado pela positividade do ingresso da mulher no 
mundo do trabalho, e pela negatividade da precarização, 
intensificação e ampliação das formas e modalidades de exploração 
no trabalho [...] que é nessa dialética que a feminização do trabalho, 
ao mesmo tempo, emancipa, ainda que de modo parcial, e precariza 
de modo acentuado; oscilando, portanto entre a emancipação e a 
precarização, mas buscando ainda caminhar da precarização para a 
emancipação (p. 161). 
 

O setor que mais absorve mulheres é o terciário – comércio, atividades 

sociais e administração pública – o uso de mão de obra feminina em 

“atividades que são a externalização de funções tradicionalmente atribuídas às 

mulheres na divisão sexual do trabalho (saúde, educação). Sua cidadania 

através do emprego se dá de forma marcadamente sexuada.” (LAVINAS, 1994, 

p. 178).  

É necessário pensar paralelamente o aumento de domicílios chefiados 

por mulheres e sua notória fragilidade no atendimento às necessidades básicas 

da família, pois as mulheres ainda são mais mal remuneradas que os 
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trabalhadores homens. Outro fator a considerar é que o trabalho feminino ainda 

é visto como secundário – as mulheres trabalhariam em época de crise, sairiam 

do trabalho devido a obrigações domésticas, principalmente devido à 

maternidade. Para atenuar a feminização da pobreza69 as mulheres são os 

sujeitos a que mais se dirigem as políticas públicas, com destaque para as 

políticas de Saúde e de Assistência Social; o que indica um determinado status 

da mulher com atribuições no seio da família, voltada para a reprodução e a 

sobrevivência dos seus componentes. É a isso que nos referimos quando 

dizemos que o Estado capitalista é o mesmo Estado patriarcal. 

 

2.2. A Política de Saúde da Mulher entre outras Políticas para as 

Mulheres dentro do Estado Capitalista e Patriarcal 

 

Entendemos que na ordem capitalista não existem direitos outorgados, 

mas sempre conquistados e consideramos que o movimento da classe 

trabalhadora foi determinante para a mudança da natureza do Estado liberal no 

final do século XIX e início do século XX. Tal mudança resultou no início das 

políticas sociais cujo estabelecimento foi processualmente diferente entre os 

países, dependendo da organização dos trabalhadores, do grau de 

desenvolvimento das forças produtivas, e das correlações e composições de 

força no seio do Estado. É por volta desse período que o Estado capitalista 

passa a assumir respostas às demandas sociais através de ações mais 

planejadas, sistemáticas e permanentes. 

No Brasil o estabelecimento de políticas sociais também foi resultado da 

contradição acima expressa. Com referência à Saúde, a ação do Estado 

efetiva-se através do subvencionamento da produção científica; da 

responsabilização por medidas coletivas de saúde e da atuação direta na 

prática de assistência à saúde. A Previdência Social e a Saúde surgem no país 

concomitantemente e o complexo previdenciário abrangia a assistência médica 

voltada para a classe trabalhadora.  

 
A saúde emerge como “questão social” no Brasil no início do 
século XX, no bojo da economia capitalista exportadora cafeeira, 
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 Tema de estudos e pesquisas, principalmente os que têm foco na esfera do trabalho e na 
remuneração diferenciada das mulheres como expressão da ordem desigual de gênero. 
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refletindo o avanço da divisão do trabalho, ou seja, a emergência 
do trabalho assalariado (BRAGA e PAULA, 1986, p. 41-42, apud 
BRAVO, 2007). 
 

A década de 1980 foi marco de mudanças fundamentais em termos da 

conquista de direitos sociais pela população brasileira. A pressão dos 

movimentos sociais voltados à redemocratização do país e à implementação de 

políticas públicas, com forte participação durante os trabalhos da Assmbleia 

Nacional Constituinte, resultará em importantes ganhos no marco legal da 

Constituição Federal de 1988.  

O Movimento de Reforma Sanitária70 protagonizará a luta por uma 

política de saúde em moldes amplos e democráticos, a qual aparecerá como 

uma das garantias constitucionais e mais tarde se efetivará com a criação do 

Sistema Único de Saúde - SUS. 

 
Tem-se a Reforma Sanitária Brasileira, cujo projeto implicava um 
conjunto de mudanças no Estado, na sociedade e na cultura. O 
princípio da saúde como direito de todos e dever do Estado e a 
instalação de um Sistema Único de Saúde com responsabilidades 
para as três esferas de governo logo se defronta com obstáculos. 
Apesar das grandes conquistas, a Reforma Sanitária Brasileira 
também enfrentou grandes obstáculos, especialmente a ofensiva 
neoliberal centrada num modelo gerencialista e 
desresponsabilizado de Estado. Com a Reforma Sanitária 
Brasileira deveriam vir outras tantas reformas, pois não existe uma 
agenda esgotada (PAIM e TEIXEIRA, 2007, p. 1-2).  
 

Os autores destacam o componente contraditório e revolucionário da 

proposição de uma Saúde Pública numa sociedade capitalista. Alcançar a 

construção do SUS, não representou o fim da luta, fazia-se necessário superar 

sua fragmentação e a subordinação de lógicas distintas que coexistiam no seio 

do Sistema e o ameaçavam. A convivência contraditória de três processos na 

Política de Saúde brasileira - a saúde como direito do cidadão e dever do 

Estado, baseada numa concepção desmercantilizada da saúde; a saúde como 

bem econômico, mercadorizável; a saúde como espaço de acumulação de 

capital através da compra e venda de equipamentos e de serviços - é apontada 

por Elias e Viana (2007) como um obstáculo a ser superado. Apesar das 
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 Datado da década de 1970-1980, constituiu-se inicialmente por uma parcela da 

intelectualidade universitária e dos profissionais da área da saúde, ampliou-se para centrais 
sindicais, movimentos populares de saúde e alguns parlamentares. A proposição principal 
era a construção de uma política de saúde integral e universal para a sociedade brasileira. 
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contradições inerentes à Política em construção, a saúde foi garantida como 

direito constitucional. 

O SUS foi concebido em meio a um período de crise e de adoção de 

políticas econômicas liberais com barreiras e limites à sua efetiva implantação. 

Uma questão de fundo, levantada por Campos (2007) é “como teria sido 

possível a constituição de uma política pública de saúde de caráter universal, 

fortemente assentada em organizações estatais, e que vem articulando uma 

ampla rede de atenção à saúde, em um contexto histórico desfavorável?” Ao 

mesmo tempo em que o autor levanta a questão em tela, aponta como 

estratégicas as pressões sociais para continuidade da reforma sanitária e 

fortalecimento do SUS. O período adverso, de avanço do projeto neoliberal no 

país demandará permanente defesa do SUS e da recente Seguridade Social 

brasileira que tem as bases lançadas com a Constituição Federal de 198871 

assentada sob o „tripé‟ das Políticas de Saúde, Previdência Social e Assistência 

Social. 

Pode-se dizer que as políticas sociais no Brasil foram-se configurando 

ao longo da história, mas assumem caráter democrático a partir da 

Constituição Federal de 1988; esta lançou as bases jurídicas para o bem-estar 

social, no entanto as bases políticas e econômicas não estavam garantidas. A 

Constituição defende o Estado forte e intervencionista, baseia as políticas 

sociais nos princípios da universalidade e da integralidade, e aponta para um 

projeto societário mais equitativo. Na década seguinte à sua promulgação, 

surgirão proposições de reforma constitucional que colocam em risco o 

usufruto dos direitos – muitos deles nem mesmo experimentados pela 

população, dada a existência no plano formal, mas a inexistência no plano do 

acesso.  

Os rebatimentos da crise do Capital mundial da década de 1970 se 

explicitaram na reestruturação produtiva objetivando o estabelecimento de um 

„novo equilíbrio‟ com a exigência da reorganização do papel das forças 

produtivas na recomposição do ciclo do capital, afetando tanto a esfera da 

produção quanto as relações sociais. Essa crise do Capital foi traduzida em 

exigências aos estados nacionais, com a prescrição de restringirem suas 

funções em proteger a liberdade individual, preservar a lei e a ordem, reforçar 
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os contratos privados promovendo o mercado competitivo. A proposta do 

receituário neoliberal de um Estado não interventor, não protetor, enfim 

mínimo72 marcou o Brasil, sob o argumento de que a crise era uma crise do 

Estado que tendo se tornado grande e inadministrável precisaria de uma 

reforma. Propunha-se um novo Estado – novo e „enxuto‟, em substituição ao 

Estado paternalista e „inchado‟, daí a receita de privatização. Para Pereira 

(2008) assistiu-se ao “declínio da regulação estatal e passou-se à ressurgência 

da regulação mercantil” fazendo prevalecer os direitos individuais sobre os 

direitos sociais (p. 35). Ocorreram (e continuam ocorrendo) mudanças no 

mundo do capital - fusões patrimoniais, financeirização do capital e queda de 

investimentos na produção, novas composições de força no mercado interno, 

oligopólios globais – e transformações no mundo do trabalho que levam o 

trabalhador a vivenciar formas de exploração comparadas à barbárie.  

Tal conjuntura imprimiu refrações nas políticas públicas recém instituídas 

no país com a implementação da proposta de Reforma do Estado73. O país se 

viu diante do „público não estatal‟ em que organizações da sociedade civil – as 

organizações não governamentais -ONG‟S - apareceram por vezes em 

substituição dos serviços públicos.  

De acordo com Behring e Boschetti (2006) o período dos anos 1990 até 

agora tem se caracterizado por uma contra-reforma do Estado com a 

obstaculização e/ou redirecionamento das conquistas de 1988. 

 
Em um país como o Brasil, com as tradições político-econômicas e 
socioculturais, e que apenas a partir da Constituição de 1988 passa 
a ter em perspectiva a construção de um padrão público universal de 
proteção social, coloca-se um quadro de grande complexidade, 
aridez e hostilidade, para a implementação dos direitos sociais. Esta 
(a Constituição) institui como direitos a educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância e a assistência social. Prevalece 
o consenso de que a introdução da seguridade social na Carta 
Magna de 1988 significou um dos mais importantes avanços na 
política social brasileira, com possibilidade de estruturação tardia de 
um sistema amplo de proteção social, mas que não se materializou, 
permanecendo inconclusa (p. 156). 
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 José Paulo Netto (1996) diz tratar-se de um Estado mínimo para os trabalhadores e máximo 
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Apesar de no seio do sistema capitalista, a lógica predominante ser a da 

acumulação de riqueza, ao lado do processo de acumulação, o sistema 

trabalha sua legitimidade. Busca a hegemonia, que é a capacidade de um 

grupo ou classe dirigir de tal maneira que os seus valores sejam aceitos e 

incorporados pelo conjunto da sociedade. São necessárias condições objetivas 

e subjetivas para que a ordem seja mantida; nesse processo de acumulação 

(condição objetiva) e legitimação (condição subjetiva), o projeto capitalista vai 

se tornando o projeto da sociedade – pelo menos essa é a intenção da classe 

dominante.  

Para tanto, o papel do Estado é fundamental, pois este não se constitui 

numa mera entidade, mas na expressão dos interesses dominantes.  

 
O Estado é capitalista e do capitalismo, e não independe do sistema 
sócio-econômico e político que o criou. O Estado moderno é, na 
verdade, uma criação do mesmo projeto instaurador da ordem 
burguesa, é parte do processo que colocou os proprietários dos 
meios de produção no controle do poder político-econômico. E, 
portanto, um instrumento que fundamentalmente, porém não 
exclusivamente, é criado para garantir a propriedade privada, como 
fundamento da liberdade individual (MONTÃNO, 1999, p. 49). 

 

Em todas as fases do capitalismo74, o Estado esteve presente e o capital 

dispôs dele como suporte. Ora autoritário, ora provedor, ora mínimo, mas 

sempre disponível às demandas do capital. Contraditoriamente, o Estado, 

também, constitui-se terreno de luta, permeável às reivindicações da classe 

trabalhadora. A ação das classes e a presença dos movimentos sociais 

marcaram a década de 1980 no Brasil. A sociedade movida pelo ideal de 

redemocratização e de superação do modelo ditatorial há mais de vinte anos 

sustentado no país, viveu período de grande mobilização popular, com a 

presença de movimentos sociais diversos, inclusive dos denominados “novos 

movimentos sociais” 75.  

Uma das principais conquistas da década foi a garantia de direitos 

sociais na Constituição Federal de 1988; esta e as Leis Ordinárias que se 

sucederam tornaram-se marcos de conquistas- mesmo considerando a 
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 Do capitalismo concorrencial – primórdios – ao capitalismo monopolista e até a atual fase do 
capitalismo, denominada de „acumulação flexível‟, o Estado funcionou como guardião das 
condições de produção, reprodução, acumulação. 
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 A eclosão/fortalecimento de movimentos antinucleares, ecológicos, pacifistas, feministas, 
negros na década de 1970, seguindo o maio francês de 1968 e os protestos mundiais contra a 
guerra do Vietnã trazem novos sujeitos e novas reivindicações para além da luta de classes, 
marca dos movimentos sociais clássicos (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2010). 
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distância entre o direito garantido em lei e sua efetivação. O Movimento de 

Reforma Sanitária, que resultou na criação do SUS; o Movimento de Meninos e 

Meninas de Rua, que resultou no Estatuto da Criança e do Adolescente; O 

Movimento de Mulheres e o Movimento Feminista e as proposições de políticas 

específicas para as mulheres são conquistas desse período. Pode-se dizer que 

foram passos importantes no âmbito da emancipação política76, a qual remete 

a um conjunto de direitos civis, políticos e sociais, sustentados legalmente. 

É nessa conjuntura de grandes limites econômicos e políticos, que está 

posto o desafio de efetivação da nova Constituição e das Políticas Sociais 

recém-elaboradas– o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, a Lei 

Orgânica da Assistência Social- LOAS, o Sistema Único de Saúde - SUS, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, entre outras. A construção e 

implementação das políticas públicas brasileiras se darão na contramão do 

capitalismo mundial que já recomendava a superação do Estado de Bem-Estar 

e sofrerá sérios rebatimentos com a retração do Estado quanto aos 

investimentos públicos e limitação/negação do acesso aos direitos sociais 

assegurados. 

O Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (em seus dois 

mandatos) implementou as prescrições do Consenso de Washington. Criou um 

Ministério da Administração e Reforma do Estado – MARE – que teve como 

principal representante e titular da Pasta o economista Luis Carlos Bresser 

Pereira. O MARE defendia atividades exclusivas do Estado, como: legislar, 

manter a justiça e a ordem, arrecadar impostos, fiscalizar e regulamentar as 

atividades econômicas num claro repasse da regulação da vida social ao 

mercado. 

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega ao poder em 2002 

representando alianças de diferentes partidos e posições ideológicas. O Partido 

dos Trabalhadores, criado em 1980, como partido de esquerda que falava em 

nome da classe trabalhadora, chega ao cargo majoritário da Nação com o 

desafio de atender aos mais diversos interesses dos que se uniram para 

conquistar a vitória no pleito eleitoral. Na análise que faz do governo Lula, Braz 

(2004) fala de um “giro à direita” (p. 52) e da proximidade com o seu 
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 Em „A Questão Judaica‟, Marx diferencia emancipação política e emancipação humana – 
esta última, inalcançável no modo de produção capitalista. 
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antecessor especialmente na política econômica. Em que pesem as 

semelhanças com FHC e as críticas pertinentes ao governo Lula, apontamos 

como diferencial o freio na onda de privatizações e o aumento dos gastos 

públicos em programas, projetos e serviços sociais, especialmente nos moldes 

de transferência de renda, os quais, embora não sendo o que defendemos 

enquanto política pública, contribuem para minimização da miséria77. Há que se 

registrar que os índices de pobreza demonstram alterações importantes, 

incidindo na redução dos níveis de desigualdade no Brasil; vários fatores são 

apontados para justificar essa mudança e a ampliação de programas de 

transferência de renda é arrolada entre os principais78, como parte da Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS. 

Sabe-se que a Questão Social não será superada com uma política, 

podendo ocorrer a minimização dos efeitos aparentes das desigualdades 

sociais, mas nunca solucioná-los uma vez que é fruto das contradições 

próprias do modo de produção capitalista que continuamente gesta e acirra 

desigualdades. As mulheres são as principais beneficiárias da Política de 

Assistência como usuárias diretas ou como „cuidadoras‟ responsáveis por 

benefícios de crianças e de idosos no seio das famílias79.  

As diversas políticas de atenção às mulheres situam-se no campo do 

cuidado, entre estas a Política de Saúde da Mulher, especialmente no que se 

refere à redução das taxas de morbimortalidade materno-infantil e aos direitos 

sexuais e reprodutivos – embora também abrigue o polêmico tema do aborto. 

Nas décadas de 1980 e 1990 a saúde tinha se tornado um tema central 

e estratégico na luta pela cidadania das mulheres e isso colocava as 

proposições em saúde como possibilidade concreta de motivar outras ações 

(ÁVILA E CORREIA, 2003). Sucederam-se ações feministas, que se 

expandiram com o reconhecimento dos direitos das mulheres como Direitos 

Humanos na Conferência Mundial de Direitos Humanos, em Viena, em 1993. O 

documento produzido naquela Conferência – Declaração dos Direitos de Viena 
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 Dizer isso parece acomodação ao „possibilismo‟. Ao contrário, a posição por nós adotada é a 
do alcance da emancipação humana que pressupõe a eliminação de toda forma de 
desigualdade, dominação e opressão. Impossível na atual ordem sociopolítico econômica. 
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 Nota Técnica „Sobre a recente queda da desigualdade de renda no Brasil‟. IPEA, 2006. 
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 Os trabalhos de Helena Hirata falam da função de care exercida pelas mulheres no âmbito 
do trabalho doméstico. 



104 
 

– em seu parágrafo 18, afirma: “Os direitos das mulheres e das meninas são 

uma parte inalienável, integral e indivisível dos Direitos Humanos universais”. 

No mesmo ano, a ONU aprovou a Declaração sobre a Eliminação da 

Violência contra a Mulher e, em 1994, foi promulgada pela OEA a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 

conhecida também como a Convenção de Belém do Pará. A Declaração de 

Beijing – resultado da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em 

1995 – concluiu pela responsabilidade dos governos, organismos 

internacionais e sociedade civil em construir um mundo de justiça e igualdade. 

Nos contextos locais, também aparecem redes de combate e prevenção da 

violência, paralela à luta por afirmação e defesa de direitos. 

Em nosso país, desde o início da consolidação do processo de 

democratização, nos fins da década de 1970, as mulheres passaram a se 

ocupar de temas específicos. As bandeiras feministas aparecem trazendo à 

discussão temas como saúde e sexualidade da mulher, aborto, violência, o que 

influenciou diretamente no surgimento de diversas organizações para 

atendimento das mulheres. Alguns marcos desse período são a criação do I 

Conselho Nacional de Mulheres, em outubro de 1972, no Rio de Janeiro e a 

realização, em 1975, de um Seminário sobre a mulher na Associação Brasileira 

de Imprensa, também no Rio de Janeiro, de onde vai surgir a criação do Centro 

da Mulher Brasileira. Em 1981 cria-se a Casa da Mulher, com a finalidade de 

realizar atividades nas áreas de saúde e sexualidade80. Nesse período, ainda 

irão ocorrer vários eventos promovidos por grupos feministas de São Paulo e 

Rio de Janeiro, contribuindo para dar visibilidade à questão da mulher. 

A efervescência política desse momento histórico brasileiro, 

caracterizado por mobilizações e manifestações diversas, faz os Movimentos 

Feminista e de Mulheres aparecerem no cenário nacional. “Através da inserção 

em vários movimentos, as mulheres contestam o instituído, buscando tecer 

uma prática instituinte de novos ordenamentos” (VINAGRE SILVA, 1992, p. 

86). O Movimento Feminista, já nos anos 1970, abraçava a convicção de que 

os problemas das mulheres exigiam tratamento próprio. 
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 O referido Seminário foi promovido pelo Conselho Nacional de Mulheres, este não era 
vinculado ao Estado. O Centro e a Casa da Mulher também foram iniciativas da sociedade 
civil/Movimento Feminista e de Mulheres. 
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Tem-se, em 1983, a criação do Conselho da Condição Feminina do 

Estado de São Paulo, seguido pela criação de órgão homônimo no Paraná e 

em Minas Gerais. Em âmbito Nacional, o governo federal cria em agosto de 

1985, pela Lei nº. 7.353, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher81, o qual 

dispõe de autonomia administrativa e financeira, com a finalidade de promover 

em âmbito nacional, políticas que visem a eliminar a discriminação da mulher, 

assegurando-lhe condições de liberdade e de igualdade de direitos, bem como 

sua plena participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país. 

Esse Conselho organizou um Encontro, realizado em 1986, em Brasília, que 

contou com a participação de mais de três mil mulheres e resultou, entre outras 

ações, na elaboração de um documento propondo princípios gerais e 

reivindicações específicas relacionadas à família, trabalho, educação e cultura, 

saúde e violência, denominado Carta das Mulheres aos Constituintes. 

Nos últimos anos da década de 1980, o Conselho Nacional dos Direitos 

da Mulher perdeu força e recursos no âmbito do Governo Federal. Alguns 

conselhos estaduais desvincularam-se do Conselho Nacional e retomaram o 

trabalho autônomo já realizado anteriormente. Conselhos Estaduais e 

Municipais de Direitos da Mulher foram criados no país, como resposta do 

Estado a reivindicações do movimento feminista quanto à criação de 

mecanismos para prestação de assistência à mulher, especialmente à mulher 

vítima de violência.  

Como resposta governamental às demandas de saúde da população 

feminina explicitadas pelo movimento de mulheres, o Ministério da Saúde lança 

em 1984 o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM. 

Embora não tenha sido plenamente implementado, o PAISM prescrevia a 

redução da ênfase na função reprodutora e maior investimento no trato de 

questões ligadas à sexualidade e à autonomia das mulheres. Também 

questionava um dado conceito de maternidade e um padrão assistencial 

correspondente, associado à visão fragmentada do corpo feminino e ao 

dominante discurso médico quanto à reprodução e a sexualidade. Para 

Santana (2010), o Programa partia de uma concepção ampliada de saúde em 

que eram considerados os diversos aspectos da vida social ao se refletir sobre 

saúde-doença. Partia do entendimento da mulher como sujeito de sua vida e 
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do serviço de saúde como espaço de promoção de ações de saúde que 

contemplasse, inclusive, a autonomia das mulheres.  

Para Giffin (2002) o PAISM foi construído no interior de uma demanda 

de instalação de uma política de controle de fecundidade no país, mas 

rearticulou essa demanda sob a ótica da atenção integral à saúde da mulher 

recusando e deslocando o limite das funções reprodutivas. O Programa, 

surgido no seio do movimento sanitário pré-constituinte, avançou no processo 

de formulação de um programa de saúde pública integral e equitativa como 

direito universal articulado à política que o movimento defendia. 

A partir dessa concepção e beneficiadas pelo clima de mobilização 

política vigente, as formuladoras do PAISM conseguiram promover amplo 

debate público com profissionais de saúde e integrantes do movimento de 

mulheres, que lutaram pela implementação deste programa oficial em âmbito 

nacional, a partir de experiências locais (COSTA e AQUINO, 2000). 

O Programa em sua completude nunca se tornou realidade e ainda hoje 

persiste a visão sexista na Política de Saúde da Mulher do binômio mãe-filho, o 

que torna sua superação um desafio a ser alcançado (LUCENA, 2010).  

O enfoque de gênero trazido para o campo da saúde passa a 

representar uma contribuição na problematização e desnaturalização dos 

processos de adoecimento, matizados pela ordem sexuada e pelas 

determinações econômicas (COSTA e AQUINO, 2000). Segundo os autores, o 

enfoque de gênero incide sobre um largo espectro de âmbitos o que possibilita 

progressos nas esferas macro e micropolítica.  

A partir da Constituição Federal de 1988, a Política de Saúde foi elevada 

ao status de política pública e estendida a todo (a) cidadão (ã) brasileiro (a). 

Nosso país entra num momento diferenciado em termos de assistência à 

saúde. O SUS tornou-se um dos maiores sistemas públicos de saúde do 

mundo com abrangência desde a atenção básica até a atenção de alta 

complexidade, ancorado nos princípios da universalidade e da integralidade em 

suas ações. Foi, porém, gerado em meio a contradições próprias da conjuntura 

sócio-político-econômica de então: apesar de público, estava aberto à iniciativa 

privada e dela dependeria na forma dos subsistemas complementar e 

suplementar para seu funcionamento. A despeito de críticas, é inegável a 

conquista que o SUS representa e a necessidade de ações para seu 
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fortalecimento. A Política de Saúde da Mulher também se tornará mais 

qualificada com o aprimoramento do SUS. 

Com a ampliação do debate sobre a construção de uma política pública 

universal baseada numa concepção ampliada de Saúde; ocorrerá a VIII 

Conferência Nacional de Saúde realizada em março de 1986. Nesse mesmo 

ano, acontecerá a I Conferência de Saúde da Mulher na qual serão debatidos 

temas do interesse das mulheres e que exigem ação estatal: assistência à 

saúde da mulher na perspectiva do SUS; direitos da reprodução humana; 

aborto; saúde mental; mulher adolescente; mulher na velhice; mulher, trabalho 

e saúde; saúde e trabalho da mulher camponesa; identidade feminina; 

identidade da mulher negra; identidade da mulher indígena; sexualidade 

feminina; mulher, mãe de deficientes; mulher, saúde e cidadania82 (SANTANA, 

2010). 

A luta do Movimento Feminista desde a década de 1980 segue no 

sentido de ampliar as prerrogativas sexuais e reprodutivas das mulheres no 

contexto da Política de Saúde.  

Segundo Ávila e Corrêa (2003) 

 
A ampliação da liberdade sexual e reprodutiva depende não apenas 
da auto-reflexão e da ação pedagógica do Sistema de Saúde, mas 
também da incorporação do significado e das práticas dos Direitos 
Humanos em sexualidade e reprodução [...] está intimamente 
associada à ampliação e aprofundamento da democracia (p. 33). 
 

Nossa Constituição, marco decisivo no que abrange a construção de 

políticas públicas, também o foi quanto à proteção e à promoção dos direitos 

humanos das mulheres. A partir dela, os mecanismos para coibir a 

discriminação e a opressão às mulheres passaram a ter amparo legal. O texto 

constitucional parte do pressuposto da igualdade entre homens e mulheres, 

inclusive no plano do exercício dos papéis familiares; a família passa a ser 

reconhecida como grupo com a presença de „qualquer dos pais e seus 

descendentes‟; além de afirmar o „planejamento familiar como livre decisão do 

casal‟. 

Os anos 1990 marcaram a chegada de novas ações e formas de 

abordagem em relação ao trato da problemática de violência doméstica e de 
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gênero no Brasil, provocando a proposição de ações diversas na área de 

saúde para seu enfrentamento. 

 
Os serviços de saúde passaram a adotar políticas visando tanto a 
diagnosticar o problema quanto possibilitar atenção à saúde nos 
casos de violência sexual, violência contra a criança e outros 
agravos. Surgiram também as casas-abrigo, fruto de reivindicação 
do movimento de mulheres e apoiadas pelas próprias delegacias, 
considerando que as indicações policiais eram burladas pelos 
agressores que passavam a impor violência maior às suas 
denunciantes (OSTERNE, 2005, p. 150). 
 

Pesquisas sobre o tema também passaram a ser desenvolvidas nas 

universidades e pela via de órgãos governamentais. Foi o caso do Suplemento 

Especial do Relatório da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio-PNAD do 

IBGE em1988, sobre Participação Político-Social, Justiça e Vitimização e da 

instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – de 1992, destinada a 

investigar a violência contra a mulher e cujo Relatório, ao lado do Suplemento 

da PNAD mostrou números alarmantes da violência em todo o país. Isso 

desencadeou uma série de ações políticas integradas, entre estas as 

delegacias de atendimentos às mulheres e entidades de proteção a elas 

destinadas surgiram em todo o país.  

No Estado de Pernambuco a atenção à mulher envolve a Secretaria de 

Defesa Social, mais especificamente a Coordenadoria de Delegacias da 

Mulher; a Secretaria Estadual da Mulher que atua no governo estadual no 

âmbito mais amplo da atenção às mulheres e a Secretaria Estadual de Saúde 

com diversos serviços de atendimento às mulheres, incluindo um Serviço de 

Referência em Saúde da Mulher em situação de Violência. Há ainda quatro 

Centros de Referência para atendimento especializado às mulheres em 

situação de violência com gestão municipal. Seguindo a tendência nacional, 

afora os serviços de saúde, outros serviços foram surgindo em Pernambuco 

para enfrentamento da violência contra a mulher. 

Na gestão municipal, foram desenvolvidas ações pioneiras no trato da 

questão de gênero e no atendimento de mulheres vítimas de violência 

doméstica/intrafamiliar na cidade do Recife. Com a criação da Coordenadoria 

da Mulher em 2001, hoje Secretaria Municipal da Mulher, foram instituídos o 

Centro de Referência Clarice Lispector para mulheres em situação de violência, 

a Casa-abrigo Sempre-Viva e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
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Mulher. Desde então as ações são realizadas em parceria entre a 

Coordenadoria/Secretaria e a Gerência de Atenção à Saúde da Mulher. 

Listamos abaixo as principais ações:  

 Promoção de campanhas –16 dias de ativismo pelo fim da violência contra 

a mulher; há ainda uma campanha permanente com divulgação de material 

nas unidades de saúde, nas escolas etc.; 

 Capacitação de profissionais da área de saúde – na perspectiva de 

empoderar e sensibilizar para a prestação da assistência direta às mulheres 

vítimas de violência e qualificar o atendimento nos serviços de aborto legal. 

Também se pretende combater e reduzir a mortalidade materna; 

 Capacitação de profissionais da área de educação com o projeto de 

formação não-sexista. 

 

No âmbito federal, é com o Governo Lula que se estabelece o mais 

amplo espaço em ações de atenção à mulher. Em 2003 foi criada a Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres - SEPM, ligada à Presidência da 

República com status de Ministério; 2004 foi designado como o Ano Nacional 

da Mulher; no mesmo ano foi lançado o Plano do Governo Federal para o 

combate à violência contra a mulher. Houve investimento em campanha 

nacional e realizou-se a I Conferência Nacional de Políticas para Mulheres que 

levantou discussão e propôs modificações na legislação que afeta as mulheres. 

Com base nos resultados dessa Conferência, foi elaborado o Plano Nacional 

de Políticas para Mulheres-PNPM – documento que contém políticas e linhas 

de ação para a promoção da igualdade de gênero, lançando bases para uma 

política social pública para o segmento feminino da população brasileira. Não 

se pode negar que tenha havido importantes avanços na legislação brasileira 

de enfrentamento às desigualdades de gênero, exemplificada pela Lei 

11.340/Lei Maria da Penha83.  

O Ministério da Saúde vem produzindo mudanças crescentes na atenção 

à saúde da mulher, com a apresentação de políticas nacionais referentes a 

demandas das mulheres como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

                                                           
83

 Sancionada pelo Presidente da República em 07 de agosto de 2006. A nova Lei criou 

mecanismos para coibir a violência doméstica intrafamiliar contra a mulher, nos termos do 
parágrafo 8 do artigo 226 da Constituição Federal e da Convenção de Belém do Pará, da qual 
o Brasil é signatário.  
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da Mulher (2004), a Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos 

(2005), a Política de Atenção Integral à Reprodução Humana Assistida (2006), 

a Política Nacional de Planejamento Familiar (2007), o Plano Integrado de 

Enfrentamento da Feminização da Epidemia da AIDS (2007) e a Política 

Nacional pelo Parto Natural e contra as Cesáreas Desnecessárias (2008); 

percebe-se ser a saúde da mulher um campo fértil de proposições. Há que se 

entender essa produção/proposição como fruto da discussão proposta pelo 

Movimento Feminista quanto à compreensão de saúde para além da 

medicalização, abrangendo os direitos sexuais e reprodutivos como um direito 

das mulheres sobre seu corpo, sua sexualidade, seus ciclos vitais, concepção, 

contracepção e não-concepção.  

Conforme o Ministério da Saúde84, a construção da atual Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher - Princípios e Diretrizes 

(PNAISM) iniciou-se em 2003, a partir de uma avaliação dos avanços e 

retrocessos alcançados na gestão anterior pela equipe técnica de saúde da 

mulher. Nessa análise foram considerados os dados obtidos por intermédio dos 

estudos e pesquisas promovidos pela Área Técnica de Saúde da Mulher 

destacando-se o Balanço das Ações de Saúde da Mulher 1998-2002, o Estudo 

da Mortalidade de Mulheres em Idade Fértil, a Avaliação do Programa de 

Humanização do Pré-natal e Nascimento, a Avaliação dos Centros de Parto 

Normal e a Avaliação da Estratégia de Distribuição de Métodos 

Anticoncepcionais. A Área Técnica atuou em parceria com outros setores do 

Ministério da Saúde, além de agregar contribuições do movimento de 

mulheres, do movimento de mulheres negras e de trabalhadoras rurais, 

sociedades científicas, pesquisadores e estudiosos da área, organizações não 

governamentais, gestores do SUS e agências de cooperação internacional. Por 

fim, submeteu a referida Política à apreciação da Comissão Intersetorial da 

Mulher, do Conselho Nacional de Saúde, tornando-o um documento legitimado 

por diversos setores da sociedade e pelas instâncias de controle social do 

SUS. 

A Saúde da Mulher no seio do SUS e da incorporação do conceito de 

direitos sexuais e reprodutivos posto pelo Movimento Feminista recebeu 

tratamento político abrangendo a histórica desigualdade de gênero e o papel 
                                                           
84

 Apresentação do Ministério da Saúde à PNAISM. Brasil, MS, 2004. 
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da mulher como reprodutora circunscrita ao ambiente doméstico. Também 

foram pensadas as causas socioeconômicas do adoecimento e morte de 

mulheres como sendo a pobreza, o preconceito, a discriminação e a 

precariedade da assistência. O desafio permanece. 

 
A necessidade de enfrentar a exploração de classe exacerbada na 
ditadura do mercado; o fundamentalismo religioso e o misticismo; a 
volta/permanência de preconceitos contra a mulher e a obrigação de 
oferecer à população serviços de saúde dentro dos princípios e 
diretrizes do SUS. O que fica cada dia mais claro é que o capital, o 
patriarcalismo e a morte andam juntos. Há um capital da morte 
fortalecido pelo fundamentalismo do patriarcado. Não será preciso 
buscar a morte do capital? E a superação do patriarcado? A ruptura 
é a tarefa que se impõe (COELHO, 2006, p. 25). 
 

Levando em conta que as mulheres têm agravantes em suas condições 

de existência ligadas à sua condição de gênero, por vezes enovelada com a 

condição de classe e raça/etnia, essas políticas são de grande importância. A 

saúde encontra-se diretamente relacionada às condições de vida. “O que é 

uma política de saúde senão uma política sobre a vida? Ou em chave marxista: 

as políticas de reprodução social” (SODRÉ, 2010, p. 454). 

Consideramos haver uma questão primordial no estudo sobre Saúde da 

Mulher: quando analisamos o Estado brasileiro nas duas últimas décadas, 

vemos uma retração na intervenção e um alargamento da ação mercantil. 

Quando fazemos a mesma análise sob a ótica da intervenção estatal voltada 

para a atenção às mulheres, o quadro é oposto – alarga-se a ação pública 

estatal. Como responder a isso? Entendemos que ao deslocar-se da 

intervenção no núcleo econômico – compartilhado com o Mercado - o Estado 

abarca ações „menos fundantes‟ do ponto de vista estrutural e investe em 

ações sobre a vida em suas dimensões mais pessoais. Sendo as mulheres as 

principais usuárias dos serviços de saúde85 e ainda primordial e 

simbolicamente ligadas à vida, à família, à reprodução. À primeira vista as 

mulheres são alvo de políticas para mulheres e não para mulheres 

trabalhadoras, há um padrão baseado num certo modo de vida das mulheres. 

As ações políticas anteriormente alistadas dão conta de aspectos relativos ao 

lugar tradicional da mulher-mãe-reprodutora, em que parece subjacente um 
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 Há vários estudos sobre o fato de as mulheres assumirem o care – dedicando seu tempo no 
cuidado da família, dos filhos, dos doentes, dos idosos; isso faz parte do processo de 
reprodução social e da solução doméstica a demandas sociais. 
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projeto feminino prioritário de casamento-casa-filhos que se expressa no 

âmbito da saúde na atenção aos ciclos „naturais‟ gerar-parir-nutrir, vinculada ao 

universo familiar. As políticas para mulheres aparecem como ações 

assistenciais em Saúde, Assistência Social, Geração de Renda e Qualificação 

Profissional e as medidas protetivas nas situações de violência que permeiam 

todas as ações citadas. 

Yazbek (2001) afirma que o pensamento liberal não reconhece os 

direitos sociais, mas o dever moral de prestar assistência a quem dela 

necessita. Sob essa ótica a atenção à família ganha ênfase no formato 

assistencial, possibilitando um acesso enviezado como estratégia de gestão da 

pobreza, “o assistencial é um mecanismo de estabilização social e, para os 

segmentos subalternos, uma forma de acesso a recursos e serviços, parte da 

gestão estatal da força de trabalho” (YAZBEK, 1993, p. 53-55). Tornam-se 

explícitas as contradições inerentes entre o modo de produção capitalista e o 

Estado como interventor pontual frente às demandas sociais uma vez que atua 

sobre efeitos da Questão Social e não sobre suas causas fundantes.  

Um destaque necessário é que a política em sua concepção prevê 

ações integradas e integrais, preconiza a mulher como sujeito, reconhece a 

desigualdade de gênero e a posição desvantajosa da mulher, porém entre a 

concepção e a implementação há equívocos no entendimento e na atuação; 

isso repercute decisivamente na atenção às mulheres, conforme veremos no 

próximo capítulo. Há mediações diversas entre a construção de uma política e 

sua implementação; no caso da Política de Saúde, em sua complexidade, as 

mediações e contradições abrangem desde o orçamento assegurado aos 

procedimentos terapêuticos. Não há homogeneidade conceitual nem operativa, 

isso produz diferenciações importantes no atendimento, legitimação das 

demandas e adoção de processos mais ou menos resolutivos diante da 

população usuária conforme as equipes dos serviços. Em nossa compreensão 

as proposições de intervenção estatais nem sempre consideram as 

interconexões de classe, gênero, raça/etnia. Na lógica predominante, a 

subalternidade das mulheres é por vezes naturalizada o que dificulta 

implementar as políticas a elas direcionadas sob a perspectiva de gênero.  
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Como foi demonstrado ao longo do texto, há progressos importantes nas 

políticas para as mulheres; estes são significativos e prosseguem86. No âmbito 

da Política de Saúde, o PAISM tornou-se Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher, o que implicou em incentivo financeiro e melhora da oferta 

de serviços. Isso, no entanto, não garante que as ações estejam alinhadas aos 

pressupostos, mesmo que haja esse esforço. Teóricos(as) da avaliação de 

políticas asseguram haver lapsos entre a concepção e a implementação das 

mesmas87.  

O momento atual demanda atenção cautelosa quanto à proposição do 

Ministério da Saúde para a Política de Saúde da Mulher com a Rede 

Cegonha88, um conjunto de ações voltadas para gestantes e puérperas e 

crianças do nascimento até os dois anos de idade, a ser implantada em todos 

os municípios brasileiros com a finalidade de enfrentar a questão da 

mortalidade materna e infantil – problema que, de fato, precisa ser enfrentado 

pelo Governo. Do orçamento do Ministério estarão comprometidos cerca de 10 

bilhões de reais para uso na Rede Cegonha até 201489, essa posição mais 

próxima do conservadorismo assumida pelo atual governo poderá 

comprometer o paradigma até então adotado de Saúde da Mulher e se mostrar 

como manobra política de aliança com os setores mais reativos à ampliação 

dos direitos reprodutivos das mulheres? A que se deve esse aparente retorno à 

concepção da mulher-mãe, ao binômio mãe-bebê?  

Conforme já anteriormente assinalado, o argumento principal dessa tese 

é que a interdição ao aborto é um tipo de violência imposta às mulheres e os 

impedimentos ao aborto legal uma face mais grave dessa interdição. A 

intervenção estatal voltada para as mulheres, ainda é prioritariamente na forma 

de políticas relacionadas à reprodução da força de trabalho - entre estas a 

Política de Saúde - ressaltando o lugar culturalmente a elas (nós) atribuído: no 

âmbito privado, doméstico, gerando e cuidando de filhos, da família. Nesse 

contexto admitir os direitos humanos das mulheres e dentro deles seus direitos 
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 Conforme matéria do Diário de Pernambuco de 22 de julho foi assinado novo plano de 

enfrentamento à violência contra a mulher em PE, fruto da parceria entre os Governos Federal 
e Estadual. Com aporte financeiro da ordem de três milhões de reais, dos quais cerca de 450 
mil serão aplicados na atualização de docentes universitários nas questões de gênero para 
futuro investimento na formação de docentes da rede estadual.  
87

 Aguillar e Ander-Egg (1994); Cotta (1998); Rico (2006) para citar alguns. 
88

 Lançada pelo Governo Federal em 28 de março do corrente. 
89

 Dados do Ministério da Saúde no site www.portaldasaude.org.br; acesso em 22/08/2011. 

http://www.portaldasaude.org.br/
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sexuais e reprodutivos representa avanço significativo - ainda que no plano 

formal. No plano do acesso o enfrentamento se dá de outra maneira. A 

construção dos serviços de atendimento à mulher em situação de violência 

situa-se nessa contradição – a violência precisa ser enfrentada pelo Estado, 

mas o aborto legal é uma „espinha na garganta‟ já que aponta uma decisão da 

mulher que é sobre si mesma, sobre seu corpo e sobre exercer ou não a 

maternidade, além de situar-se numa arena de intensa luta ideológica. É nessa 

contradição que se colocam a mobilização feminista, os estudos de gênero e 

as ações públicas, num permanente movimento de correlação de forças, que 

se traduz em avanços e retrocessos. 

Consideramos ainda que o sistema de saúde pode funcionar como 

entrave ou facilitador ao exercício da autonomia das mulheres. Como espaço 

de discussão/informação/educação; como espaço de acolhimento das 

mulheres em situações vivenciais diversas; como possibilidade de revisão ou 

recrudescimento de valores dos profissionais que atuam com as mulheres, cuja 

prática poderá assumir a função de disciplinamento/restrição ou de ampliação 

da consciência das mulheres, na sua vida como um todo e na sua sexualidade 

em particular.  

No capítulo a seguir trabalharemos a análise dos dados coletados à luz 

desses argumentos.  

Esse excerto sobre o Estado e políticas públicas, intenta propor o estudo 

do tema Saúde da Mulher, Aborto e desigualdade de Gênero como constitutivo 

da vida social e por ela informado e conformado, levando-a a assumir matizes 

diferenciados conforme a conjuntura, a história. O fato de estarmos inseridos 

numa sociedade democratizada recentemente, de economia capitalista 

periférica, com expressões da Questão Social adensadas e difícil acesso a 

direitos, desdobra-se numa situação bastante precarizada para as mulheres. 

Embora nos países centrais, as mulheres ainda convivam com a opressão 

masculina, há diferenças na inserção no trabalho, acesso a direitos, efetivação 

da legislação e disponibilização de serviços públicos; inclusive diferenças na 

legislação sobre o aborto. Salienta-se que os direitos das mulheres – mais 

amplos ou mais restritos – são tributários dos Movimentos Feminista e de 

Mulheres tanto nos países pobres quanto nos ricos.  
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CAPÍTULO 3 

 

O PROCESSO DE PESQUISA 

 

3.1. Decisões Metodológicas 

 

São vários os caminhos que o(a) pesquisador(a) pode trilhar na 

busca/aprofundamento do conhecimento. Na pesquisa social se pretende obter 

e produzir novos conhecimentos sobre a realidade social. Entendemos que a 

finalidade última da pesquisa é indagar sobre a realidade contribuindo para sua 

própria construção. No nosso caso, optamos por utilizar a pesquisa de natureza 

qualitativa, com utilização das técnicas da entrevista com diferentes sujeitos 

que constituíram o universo a ser pesquisado e da observação.  

Como hipótese de trabalho90 delimitamos que o direito ao aborto legal é 

produto da luta feminista e se concretiza nos serviços de referência para 

atendimento às mulheres em situação de violência. Essa hipótese foi se 

reconstruindo na medida em que constatamos o acesso restrito ao direito por 

razões diversas: não divulgação do direito; impedimentos postos pelas equipes 

dos serviços; pressuposto ideológico religioso subjacente a posições contrárias 

ao direito.  

Ao trazer para o estudo a rede de atenção à mulher que se encontra em 

situação de violência sexual, foi possível a aproximação com as ações sociais 

públicas institucionais propostas para enfrentamento da questão nos serviços 

municipais de saúde. 

Os objetivos do nosso estudo foram os seguintes: 

Objetivo Geral 

 

Analisar a interface entre as ações públicas municipais relacionadas ao 

aborto legal e a luta do Movimento Feminista na implementação da 

Política de Saúde da Mulher orientada pela ótica dos Direitos 

Reprodutivos. 
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 Hipótese de trabalho não é concebida como hipótese para verificação, mas com o fim de 
orientar teoricamente a pesquisa. Como um “pressuposto, diretriz” (OSTERNE, 2005, p.163). 
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Objetivos Específicos 

 

- Analisar inflexões entre o direito ao aborto legal em sua efetivação em 

serviços municipais de saúde e a luta do Movimento Feminista no 

Recife; 

- Analisar a relação Garantia-Acesso ao aborto legal em serviços 

municipais de saúde; 

- Analisar proposições atuais do Movimento Feminista e posicionamento 

dos gestores da Política Municipal de Saúde da Mulher quanto à sua 

efetivação. 

 

Em se tratando de uma pesquisa qualitativa, a expectativa é de 

direcionamento maior para a possibilidade de aprofundamento da 

compreensão do objeto estudado e menor para as generalizações. Identifica-se 

ainda como uma pesquisa de natureza teórico-acadêmica associada à 

pesquisa de campo, entendendo campo como “um palco de manifestações de 

intersubjetividades e interações entre pesquisador e grupos estudados, 

propiciando a criação de novos conhecimentos” (CRUZ NETO, 1997, p. 54). 

Sobre pesquisa qualitativa, Bauer e Gaskell (2002) afirmam: “a 

finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas, 

ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações 

sobre o assunto em questão” (p. 68). Daí porque a entrevista constitui-se em 

precioso instrumento de coleta. O uso da entrevista foi por nós considerado o 

mais adequado para obtenção de dados que fossem significativos, por partir da 

experiência vivenciada - individual, pessoal - que aponta para o contexto sócio-

histórico. 

Com base em Triviños (2007) a pesquisa qualitativa só pode ser definida 

a partir de uma dada base teórica, pois assumirá diferente concepção se tomar 

o referencial fenomenológico, estrutural-funcionalista ou materialista dialético. 

Com base neste último, possibilita conhecer “as causas e as consequências 

dos problemas, suas contradições, suas relações, suas qualidades [...] e 

realizar através da ação um processo de transformação da realidade que 

interessa” (p. 124). O autor também destaca o(a) pesquisador(a) como 
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elemento central na abordagem qualitativa e o caráter descritivo e explicativo 

das análises resultantes de sua aplicação. 

De acordo com Minayo (1992) na pesquisa qualitativa pode-se 

incorporar significado e intencionalidade aos atos, às relações, às estruturas 

sociais. Intencionamos em nossa pesquisa não nos afastar das dimensões 

macro e micro para procedermos à análise; já que os fatores objetivos e 

subjetivos se fazem presentes. Ressalte-se, ainda, que buscamos nos utilizar 

de categorias referenciadas na Teoria Social em Marx que em sua dialética, 

“toma o real como totalidade em processo, contraditório e complexo. Perceber 

o real como totalidade significa dizer que as partes, as múltiplas determinações 

que o compõem estão ontologicamente interligadas” (LUCENA, 2010, p. 30). A 

tentativa é de ir além da aparência e aproximar-se o máximo possível da 

essência. 

Com base em Minayo 
 

A dialética marxista abarca não somente o sistema de relações 
que constrói o modo de conhecimento exterior ao sujeito, mas 
também as representações sociais que constituem a vivência das 
relações objetivas pelos atores sociais, que lhes atribuem 
significados. O estudo das proposições e deliberações das 
políticas de saúde com orientação da perspectiva crítica, onde há 
uma valorização das contradições e movimentos entre a situação 
invetigada e a atividade do pesquisador se afirma como uma 
abordagem eminentemente qualitativa quando se considera a 
saúde como um fenômeno e um processo social de alta 
complexidade e significado cultural, se não se quer reduzi-la a 
fenômeno biológico, positivo e material (1992, p. 11). 
 

Escolhemos a base sobre a qual se assenta esse referencial teórico 

para nossa análise. Especialmente partindo do que assinala Montaño e 

Duriguetto. 

 

“A tradição marxista deve ser vista como uma teoria social rica e 
heterogênea composta por variados autores e vertentes, 
debruçados sobre objetos diversos em contextos variados. No 
entanto se há diferenças entre as vertentes dessa tradição (...) há, 
pelo menos, um aspecto que lhe confere unidade interna: a 
perspectiva anticapitalista e de revolução” (2010, p. 33). 
 

A partir do material colhido com a realização das entrevistas, buscamos 

problematizar em relação aos pressupostos teóricos e procurar significados. Na 

realização do trabalho de campo com os diferentes sujeitos que o(a) 

pesquisador(a) busca para angariar material para suas análises, vale ressaltar 
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a importância desse entendimento. Principalmente em estudos como o nosso 

em que se utiliza a técnica da entrevista, há que se reconhecer a 

particularidade do material coletado, o que não impossibilita tomá-lo como 

referência no trato de situações semelhantes.  

O material coletado permitiu-nos conhecer o movimento da realidade em 

relação aos direitos da mulher e à questão do aborto legal nos serviços de 

saúde do Recife. Desconhecíamos esse cotidiano, as tantas questões que 

suscita; sobre esse universo trabalharemos a seguir à luz de nossas 

referências teóricas. 

Cabe destacar a dimensão ética essencial à pesquisa social, o respeito 

aos sujeitos envolvidos – sua história e suas narrativas – e a consciência da 

limitação de toda pesquisa: é uma narrativa sobre a realidade, não dá conta de 

expressar a realidade em sua totalidade e abrangência, mas é importante por 

possibilitar uma aproximação da realidade que pode acionar novas buscas, 

novos olhares, novos saberes. 

 

3.2. A Inserção no Campo de Pesquisa 

 

O termo pesquisa de campo, de acordo com Spink (2003) é 

normalmente utilizado para referir-se a um tipo de pesquisa “feito nos lugares 

da vida cotidiana” (p. 18). Este autor amplia a noção de campo para além de 

um lugar separado, delineado aonde o(a) pesquisador(a) vai para coletar dados 

e sugere o uso do termo campo-tema que tanto indica a materialidade do lugar, 

quanto nossa posição enquanto pesquisador(a) do tema. Assim, campo 

entendido como campo-tema não seria apenas um lugar para fazer 

observações, mas um “complexo de redes de sentidos que se interconectam” 

onde o(a) pesquisador(a) busca se inserir nas “suas teias de ação” (ibidem, 

p.28). 

Para Spink estar no campo de pesquisa compreende desde os 

momentos iniciais de reflexão sobre o tema, o processo de leituras até a 

realização das atividades de trabalho de campo propriamente ditas. É com 

base nessa concepção que nos percebemos como estando a cerca de três 

anos no campo em que viemos a realizar essa pesquisa. Foi, porém, durante o 
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primeiro trimestre deste ano que realizamos as entrevistas aos sujeitos 

relacionados conforme o projeto de pesquisa que nos serviu de guia.  

Durante o ano de 2009 e 2010, conversei por diversas vezes com 

profissionais91 que compunham equipes dos serviços municipais de saúde 

integrados à rede de atenção à mulher em situação de violência sobre a 

dinâmica do serviço, o acesso das mulheres, a incidência do aborto legal etc. 

Mantive um diário de campo para registro das conversas destacando 

informações relevantes, questões que emergiam. Outro diário de campo foi por 

nós mantido para registro de observações diretas no exercício da minha prática 

profissional como assistente social lotada num centro obstétrico de uma 

maternidade pública desde julho de 2010. Este último material não estará 

sendo utilizado como parte dos dados que analisaremos, mas não poderíamos 

deixar de citá-lo, uma vez que através dele pudemos nos aproximar de quase 

uma centena de mulheres admitidas na maternidade em situação de 

abortamento, bem como observar a atuação da equipe de assistência direta – 

principalmente equipe médica e de enfermagem – tanto em relação ao 

procedimento clínico quanto em relação ao „acolhimento‟92 dispensado. A não 

inclusão desse serviço na pesquisa deveu-se ao fato de que o projeto de 

pesquisa estava em vias de sua qualificação quando do nosso ingresso na 

instituição e em seguida foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Federal de Pernambuco – CEP/UFPE – não 

mais cabendo modificações. 

Essa inserção e conhecimento sobre a rede de atenção em ginecologia 

e obstetrícia, sobre o funcionamento de um centro obstétrico/maternidade e a 

dinâmica do acesso das mulheres aos serviços, se tornaram facilitadores na 

aproximação aos dois serviços municipais de saúde escolhidos para realização 

das entrevistas, a Maternidade Professor Arnaldo Marques e a Maternidade 

Professor Bandeira Filho.  

As entrevistas foram realizadas com profissionais dos Serviços acima 

citados, com a Gerente de Saúde da Mulher da Prefeitura da Cidade do Recife 

e com a Coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Durante a 

                                                           
91

 Três assistentes sociais e uma psicóloga. 
92

 O termo acolhimento tem sido amplamente utilizado no SUS no contexto da Política Nacional 
de Humanização e atende a diversos usos. Aqui utilizamos como receber bem e implicar-se na 
melhor intervenção possível ao(à) usuário(a). 



120 
 

realização das entrevistas mantivemos o Diário de Campo para registro de 

novas observações. Em todas as entrevistas estabelecemos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e propusemos a utilização do gravador, com 

o que todos os sujeitos concordaram. Os encontros tiveram duração média de 

uma hora e meia, e tivemos a experiência de que as falas sempre iam além 

das questões propostas, situações eram trazidas para exemplificá-las tornando 

o momento particularmente rico.  

Como já posto anteriormente, havia, pelo menos, dois fatores que 

instigavam, a princípio, nosso interesse. Em primeiro lugar, atribuíamos 

singular significado aos serviços de aborto legal por entendê-los como um 

marco de força do movimento social, considerando a estrutura social desigual 

de gênero e o Estado patriarcal; também nos atraía a atenção a idéia de 

conhecer a análise de diferentes sujeitos envolvidos no processo.  

Ao longo da pesquisa, os pressupostos que tínhamos delimitado de 

partida foram sendo clarificados e novos foram sendo construídos. Verificamos 

que, apesar da existência dos serviços de atendimento à mulher em situação 

de violência onde se insere o direito ao aborto legal, o entrave ao direito 

permanece como interdição às mulheres, tema de que temos falado ao longo 

do trabalho, e mostra-se ainda mais acirrada uma vez que a garantia legal não 

se expressa na garantia do acesso. 

 

3. 3. Breve Caracterização dos Serviços de Saúde  

 

A Maternidade Professor Arnaldo Marques 

 

A Maternidade Professor Arnaldo Marques, situa-se na Avenida Dois 

Rios, S/N - Ibura de Baixo, ao lado da Policlínica Arnaldo Marques. Compõe a 

rede do Distrito Sanitário VI cujo território abrange os Bairros de Boa Viagem, 

Brasília Teimosa, COHAB, Ibura, Imbiribeira, IPSEP, Jordão e Pina. O Distrito 

tem responsabilidade sanitária sobre cerca de 400 mil habitantes, dos quais 

quase 60% são formados por mulheres. 

Inaugurada em 2004 tornou-se a terceira maternidade municipal do 

Recife. Ao comemorar um ano de funcionamento recebeu o título de „Hospital 
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Amigo da Criança‟, conferido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(Unicef) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O título é concedido a 

todas as unidades que realizam ações de incentivo ao aleitamento materno 

voltadas aos seus profissionais e às usuárias. Entre outros critérios estão: 

garantia de alojamento conjunto93, aleitamento nas primeiras horas após o 

nascimento, ter uma norma escrita sobre amamentação, capacitação para 

equipe técnica e fornecer assistência às gestantes e aos recém-nascidos. Em 

2010/2011, a Unidade passou por uma reforma e ficou cerca de cinco meses 

desativada. Quando de nossa chegada para a realização das entrevistas, 

encontrava-se em processo de reabertura. É uma Maternidade para 

atendimento ao parto de baixo risco94. Desde sua inauguração inseriu-se como 

serviço de referência na atenção à mulher em situação de violência sexual 

dentro do Programa Nem com uma Flor. 

 

A Maternidade Professor Bandeira Filho 

 

A Maternidade Professor Bandeira Filho, situa-se na Rua Londrina, S/N 

– Afogados e conta com mais de 40 anos de funcionamento. Soma-se à rede 

do Distrito sanitário V, que abrange o território formado por dezesseis bairros, 

que são: Afogados, Areias, Barro, Bongi, Caçote, Coqueiral, Curado, Estância, 

Jardim São Paulo, Jiquiá, Mangueira, Mustardinha, San Martin, Sancho, Tejipió 

e Totó. A população totaliza aproximadamente 330 mil pessoas, com mais da 

metade formada por mulheres. 

Da mesma forma que a Maternidade Professor Arnaldo Marques, por se 

tratar de um serviço municipal deveria atender apenas mulheres residentes no 

Recife95, preferencialmente das áreas que compõem o Distrito Sanitário ou 

                                                           
93

 Ambiente adequado para permanência da mulher com seu(a) RN logo após o parto, a menos 
que haja necessidade clínica de permanência da criança no Berçário. 
94

 As unidades que atendem baixo risco não dispõem de UTI adulto nem Neonatal. Em 
Pernambuco há apenas três maternidades que atendem ao parto de alto risco, são as 
Maternidades dos Hospitais Agamenon Magalhães, Barão de Lucena e Hospital das Clínicas 
da UFPE; todas vinculadas à Secretaria Estadual de Saúde e situadas no Recife. 
95

 O número insuficiente de leitos em maternidades é um problema em Pernambuco. Mesmo 

municípios da Região Metropolitana não dispõem de serviços ou oferecem serviços 
insuficientes. No interior a situação é crítica: a maioria dos municípios do interior não conta com 
unidades locais e disponibilizam apenas ambulâncias para transporte das mulheres às 
maternidades do Recife. Isso gera estrangulamento do sistema e precariza a atenção às 
mulheres. As que residem no interior são duplamente penalizadas, por não contarem com 
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circunvizinhas, mas atende qualquer mulher que chegue ao serviço por 

demanda espontânea ou por encaminhamento da Central de Parto96.  

A Maternidade atende partos de baixo risco e tem o título de „Hospital 

Amigo da Criança‟ concedido pela OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para 

a Infância - UNICEF. Em 2004 recebeu do Ministério da Saúde o Prêmio Galba 

de Araújo o maior prêmio brasileiro quanto ao destaque na humanização do 

atendimento ao pré-parto, parto e pós-parto e ao estímulo do parto normal e do 

aleitamento materno. O Serviço Social idealizou um projeto voltado aos (às) 

acompanhantes das usuárias possibilitando melhor suporte sociofamiliar às 

mulheres durante a internação em cumprimento à lei que preconiza o direito de 

permanência de uma pessoa escolhida pela mulher para acompanhá-la no pós-

parto. 

Em relação ao atendimento à mulher em situação de violência, desde 

2001 é referenciado como serviço integrado ao Programa Nem com uma Flor.  

 

3. 4. Sujeitos da Pesquisa e Critérios de Escolha 

 

3.4.1. Profissionais de Saúde 

 

A escolha das categorias profissionais de assistentes sociais, 

psicólogos(as) e médicos(as) como profissionais de saúde a serem 

entrevistados baseou-se no fato de que são esses os(as) profissionais que 

compõem a equipe multidisciplinar prevista para atendimento à mulher em 

situação de violência nas Unidades de Saúde. Dessa forma decidimos 

entrevistar uma assistente social, uma psicóloga e um médico de cada uma 

das maternidades que estivesse, atual ou anteriormente, integrado à equipe de 

atendimento do Programa Nem com uma Flor.  

Entre as assistentes sociais, uma estava na Unidade desde a 

implantação do Programa e atualmente responde pela chefia do Serviço Social, 

                                                                                                                                                                          

serviços em seus municípios e pela possibilidade de não encontrarem vagas nos serviços do 
Recife; além disso, correm outros riscos: uma viagem em trabalho de parto e/ou com 
complicações relacionadas à gravidez e as condições inadequadas de transporte. 
96

 A Central de Parto regula o ingresso das mulheres nas maternidades de PE. A rotina é que a 

mulher se dirija à unidade de saúde mais próxima; caso não seja admitida, a própria unidade 
aciona a Central e transporta a mulher para o serviço indicado. 
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mas também acumula a função de profissional de referência no Programa de 

Planejamento Familiar. A outra, há seis anos está na Maternidade e trabalha 

em regime de plantão. 

Em relação às psicólogas, uma trabalha há nove anos na Unidade e 

participou da implantação do Programa Nem com uma Flor; a outra está lotada 

na maternidade há cinco anos.  

Quanto aos médicos, um estava no exercício da função de diretor 

médico da Unidade e não mais se encontrava no atendimento clínico à 

população usuária. Ambos, os entrevistados, porém, estão no serviço desde a 

implantação do Programa e declararam que desde seu início se 

disponibilizaram a realizar o procedimento de aborto legal, pois isso se tornara 

um impasse entre os(as) médicos(as). 

 

3.4.2. Gerente de Atenção à Saúde da Mulher 

 

Havíamos definido realizar duas entrevistas com gestoras da política 

municipal de atenção à mulher: a coordenadora da mulher e a gestora de 

Saúde da Mulher, as quais trabalharam em parceria na implantação do 

Programa. A Secretaria da Mulher, porém, recebeu nova equipe de 

coordenação, pouco antes do início das entrevistas. 

Pautada pelas diretrizes nacionais a Gerência de Atenção à Saúde da 

Mulher busca ampliar as ações referentes aos direitos sexuais e reprodutivos97. 

No plano assistencial, atende às demandas dos ciclos vitais das mulheres e 

dos eventos relacionados à vida reprodutiva. Na entrevista, a gestora coloca 

como alvo futuro um Programa voltado ao atendimento das mulheres lésbicas e 

maior qualificação nas ações de Saúde junto às mulheres negras. A rede de 

atenção à mulher abrange diversos serviços em diferentes níveis de atenção; 

vão da atenção básica à atenção de média e alta complexidade. 

Em todos os Distritos Sanitários encontra-se assegurado o Programa de 

Planejamento Familiar com as seguintes ações: 

- Todas as Unidades Básicas de Saúde oferecem orientação sobre 

concepção e contracepção, ofertando os métodos reversíveis;  

- Unidades de referência para inserção do DIU e diafragma;  
                                                           
97

 Dados encontrados no site da PCR – www.recife.pe.gov e citados na entrevista. 

http://www.recife.pe.gov/
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- Contracepção cirúrgica voluntária. 

 

As ações relacionadas aos direitos reprodutivos são voltadas para 

mulheres e homens na faixa de idade reprodutiva98, bem como a adolescentes, 

gestantes, puérperas e mulheres em situação de abortamento99. 

Quanto às ações direcionadas às mulheres em situação de violência, 

afirma que o planejamento das ações é pautado na ótica dos direitos sexuais e 

reprodutivos; admite, porém, que isso é um processo em construção 

permanente. Destaca que em todos os informativos da PCR aparecem os itens 

aborto legal e contracepção de emergência quando se divulgam os 

procedimentos garantidos à mulher em situação de violência, ambos 

relacionados à violência sexual, contam com protocolo específico nos serviços 

de saúde, dentro do programa Nem com uma Flor. 

 

3.4.3. Representante dos Movimentos Feminista e de Mulheres de 

Pernambuco 

 

O Fórum de Mulheres de Pernambuco – FMPE - é formado por diversas 

organizações feministas do Estado. Entrevistamos a coordenadora geral, na 

Sede do SOS Corpo-Instituto Feminista para a Democracia, ONG situada no 

bairro da Madalena, a qual acolhe o Fórum em sua versão operacional e 

também serve como espaço para realização de suas reuniões ordinárias e 

atividades diversas. 

A coordenadora geral é militante há 24 anos no Movimento em nosso 

Estado e acompanhou desde a proposição à implantação dos serviços de 

atendimento às mulheres em situação de violência. Havíamos definido 

entrevistar duas militantes do FMPE, porém a entrevistada estava acumulando 

a função de coordenadora da „Frente da Saúde‟, que seria a segunda 

entrevista que nos interessava realizar. 

 

 

                                                           
98

 O Ministério da Saúde aponta como referência o período entre 15 a 35 anos.  
99

 Há um Protocolo Municipal que inclui a assistência em situação de abortamento: „Atenção 
Humanizada à Mulher no Ciclo Gravídico-Puerperal‟. 
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3. 5. Análise dos Dados Coletados: Os Achados da Pesquisa 

 

Durante o processo de pesquisa, acumulamos material, vivências, e 

registros de observação. Para utilizar a idéia dialética, podemos dizer que 

vivenciamos „aproximações sucessivas‟ ao material coletado. A realização das 

entrevistas e sua posterior transcrição, juntamente com a revisão das 

observações do Diário de Campo constituíram um rico momento desse 

processo. Ao mesmo tempo, o trabalho com o material resultante da pesquisa 

direta, parecia levar-nos de volta aos conteúdos estudados na análise 

bibliográfica e documental. O resultado desse processo de idas-e-vindas, 

leituras-e-reflexão, aproximações-distanciamentos é o que passamos a 

apresentar como resultados do estudo.  

No tratamento dos dados, percebemos que temas emergiam das 

entrevistas e sobre estes focalizaremos a análise. 

 

3.5.1. Temas Emergentes nos Depoimentos 

 

1. Política de Saúde e Violência contra a mulher 

2. Influência do Movimento Feminista na implantação dos serviços de 

aborto legal 

3. Análise dos Serviços de aborto legal no Recife  

4. Questões éticas e direito ao aborto legal 

5. Autonomia das mulheres e Compreensão sobre Direitos Reprodutivos 

6. Expectativas e Desafios: referentes à gestão; referentes ao Movimento 

Feminista e de Mulheres; referentes aos(às) profissionais 

 

Reconhecemos estar tratando de dados referentes a um campo de 

tensões em que existem muitas contradições. Os temas emergentes, como 

estamos denominando, apareceram em todas as entrevistas embora 

assumindo diferentes enfoques a partir do sujeito. O que nos propomos a fazer 

nesta parte do trabalho é tentar criar uma „tradução‟ no sentido etimológico de 

„trazer o sentido‟, ou seja, iluminar o sentido de uma narrativa, uma fala.  

Os depoimentos dos sujeitos pesquisados precisam ser ouvidos em 

conexão com os lugares a partir dos quais falam. Utilizamos aqui lugar como o 
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espaço que o sujeito ocupa pelo exercício de sua função. Em nosso estudo 

tratam-se dos lugares de profissionais de saúde em serviços públicos 

municipais; de gestora da Área Técnica de Saúde da Mulher da PCR e de 

representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Importante destacar que 

os diferentes sujeitos, dos seus diferentes lugares trazem diferentes discursos 

e olhares sobre as questões postas.  

O trabalho do(a) pesquisador(a) também será feito a partir do lugar que 

assume diante do tema estudado, de sua própria história de vida e do 

tratamento dispensado aos dados coletados; há, portanto, conteúdos objetivos 

e subjetivos, nas nossas escolhas, mesmo nas escolhas acadêmicas. Dizemos 

isso logo de partida, porque nossas afirmações não têm intenção de serem 

consideradas verdades definitivas e tratam-se mais de aproximações, embora 

feitas com o maior compromisso técnico e acadêmico que nos foi possível. 

 

3.5.1.1. Política de Saúde e Violência contra a mulher 

 

Conforme Souza (2004) a análise de conjuntura é importante recurso 

para compreensão de elementos componentes de um curso de acontecimentos 

num dado momento histórico. O autor propõe o uso das categorias 

acontecimentos, cenários, atores, relação de forças e articulação entre 

„estrutura‟ e „conjuntura‟ como ferramentas no estudo de uma situação. 

Consideramos importante, ainda que não intentemos realizar análise de 

conjuntura conforme proposta pelo autor, iluminar o cenário sobre o qual se 

deu a construção da Política Municipal de Saúde da Mulher no período 2001-

2008, período de dois mandatos do Prefeito João Paulo100. 

A população do Recife saía de um período marcadamente conservador 

pela administração do Prefeito Roberto Magalhães e depositava grande 

expectativa na chegada do novo prefeito. A eleição de João Paulo se deu com 

forte presença da militância no processo eleitoral, incluindo uma ampla base 

popular de movimentos sociais. A chegada ao poder não distanciou o prefeito 

eleito dessas bases que passaram a contar com espaços instituídos de debate 

                                                           
100

 Realizamos duas conversas com feministas presentes na campanha eleitoral e na gestão 
João Paulo e pesquisamos documentos referentes à gestão e sua relação com o Movimento 
Feminista na internet. Há um amplo acervo disponível especialmente nos sites dos jornais 
locais. Ver também Ávila, Santos e Ferreira (2006). 
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e participação nos processos decisórios – o instrumento do Orçamento 

Participativo faz parte desses espaços. Os Movimentos Feminista e de 

Mulheres também estiveram presentes nesse contexto. As mulheres 

participaram das mobilizações eleitorais e entendiam que as lutas e demandas 

das mulheres receberiam tratamento diferenciado na nova gestão. De fato, a 

gestão João Paulo tornou-se reconhecida como gestão participativa e 

democrática, bastante permeável às proposições das mulheres organizadas. 

As ações programáticas do gverno João Paulo ganharam ainda mais força com 

a chegada de Lula à presidência da República e de Eduardo Campos ao 

Governo do Estado, em que pesem distâncias político-partidárias, essas 

gestões mais próximas de ideais democráticos certamente se articularam mais 

facilmente. Em relação às políticas para mulheres e à Política de Saúde da 

Mulher em particular, a década 2000-2010 será marco de importantes avanços 

nos níveis municipal, estadual e federal. 

A implantação dos serviços de atenção à mulher em situação de 

violência no Recife foi fruto da articulação do Movimento Feminista do Recife 

contando com a presença de lideranças feministas na gestão, as quais atuaram 

na elaboração e na implementação de políticas para as mulheres. Certamente 

que isso se deu num contexto de intensa disputa ideológica mesmo no 

contexto de uma gestão que se colocava como democrática, participativa e 

aberta aos movimentos sociais. A programática feminista não é facilmente 

assimilada mesmo por políticos e lideranças vanguardistas – lembrando que 

até no seio do movimento há divergências de posição. 

Os achados da pesquisa dão conta da importância do cenário 

apresentado brevemente acima para consecução do que existe hoje como 

políticas para mulheres no Recife. Ao mesmo tempo, apontam limites postos ao 

direito ao aborto em sua efetivação desde a implantação dos serviços de 

referência até o momento atual. 

Os altos índices da violência em geral e da violência contra a mulher em 

particular, ocasionaram a discussão do tema em diferentes espaços e a 

proposição de políticas públicas para seu enfrentamento, conforme já 

anteriormente abordado. Nesse contexto, os serviços de saúde surgiram como 

importantes equipamentos na composição da rede sanitária/socioassistencial 

disponibilizada à mulher que se encontra em situação de violência. Lugar de 
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tratamento dos agravos da violência, lugar de notificação compulsória da 

violência101 e também lugar do acesso a direitos, entre estes, ao procedimento 

de aborto permitido em Lei. Salienta-se que nem sempre as mulheres recorrem 

aos serviços referenciados e nem sempre os(as) profissionais identificam a 

ocorrência de violência e procedem à notificação102. Reiteramos a dificuldade 

de a mulher colocar-se sobre a situação vivenciada e percorrer o caminho da 

busca de assistência, da formalização da denúncia, do estabelecimento de 

processo judicial. Por outro lado, consideramos não ser tarefa fácil para os(as) 

profissionais de saúde lidar com os efeitos da violência no exercício de suas 

funções. Entendemos que não há quem saia ileso(a) quando se trata das 

repercussões da violência103; cabe, porém, ao Estado a qualificação adequada 

às equipes dos serviços e aos(às) profissionais, operadores(as) diretos(as) das 

políticas, atuarem pautados(as) nos protocolos estabelecidos. 

Inácio (2003) traduz bem isso quando, para conceituar violência, recorre 

às palavras violatio, onis, violo e are, que estão associadas ao termo violentia. 

Segundo a autora, o termo revela um sentido negativo e maléfico, indesejável. 

 
As palavras violatio e onis significam dano, prejuízo, profanação, 
violação, perfídia e a palavra violo e are indicam fazer violência à, 
maltratar, danificar, devastar, desonrar, transgredir, infringir, ferir, 
lesar, ofender, macular. O tom pejorativo desses significados indica 
não apenas agressão física, mas também sugere a ocorrência de 
agressões morais ou psicológicas (p. 126). 
 

Tal conteúdo pode ser associado a diferentes expressões da violência, 

ressaltando o caráter negativo da mesma. Para Lucena (2010), faz-se 

necessária a atuação em equipes interdisciplinares nas ações de prevenção, 

detecção e acompanhamento das vítimas.  

A exemplo do que ocorreu em São Paulo em 1989, os serviços de 

referência para mulheres em situação de violência foram resultado da presença 

do Movimento Feminista e de Mulheres e implantados quando da primeira 

administração petista na Prefeitura da Cidade do Recife, em 2001. As 

demandas do Movimento encontraram espaço no governo municipal que 

                                                           
101

 Conforme Lei Federal e Portaria do MS, anteriormente citadas, a violência contra mulheres, 
crianças e idosos é agravo de Notificação Compulsória – ambas constam nos anexos do 
trabalho. 
102

 Essa afirmação baseia-se principalmente em nossa experiência profissional num Centro 
Obstétrico em que a Ficha de Notificação de Violência quase nunca é preenchida. 
103

 Boris Cyrulnik, neurologista e psiquiatra francês, estuda, entre outros temas, os efeitos da 
violência sobre cuidadores(as) – familiares e profissionais das áreas de saúde e da justiça. 
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inclusive contou com militantes feministas no exercício de funções estratégicas 

nas políticas para mulheres, configurando o que se tem chamado de feminismo 

institucional ou governamental, já pontuado anteriormente. 

O texto constitucional de 1988 prevê a participação do Estado na 

erradicação da violência doméstica, conforme o artigo 226, § 8º “O Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”, e isso 

se desdobrou na proposição de ações em relação ao trato da problemática no 

país. Aos serviços de saúde coube “adotar políticas visando tanto a 

diagnosticar o problema quanto possibilitar atenção à saúde nos casos de 

violência sexual, violência contra a criança e outros agravos” (OSTERNE, 

2005, p. 150).  

Em Pernambuco, Estado que apresenta índices altos de violência contra 

a mulher – o mais alto em homicídios de mulheres (ou de femicídios como 

também são denominados) do país – ainda não existem unidades de referência 

para assistência a mulheres em situação de violência no interior do Estado, 

mesmo que uma rede socioassistencial, ainda que incipiente, já esteja em 

funcionamento.104  

No Recife, como já indicado, o primeiro serviço de atenção à mulher em 

situação de violência no campo da saúde foi implantado pelo governo estadual 

em 1996 e pelo governo municipal em 2001. Com a presença da área técnica 

de saúde da mulher dentro da Secretaria Municipal, diversificaram-se as ações 

no município, como foi colocado em uma das entrevistas. Há um otimismo 

declarado no depoimento da gestora, conforme segue: 

 

Desde 2001 a gestão foi construindo uma rede de atenção à 
mulher – a referência era o PAISM - Programa que veio a se 
tornar a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher – mas 
o município já fazia uma gestão considerando a Saúde da 
Mulher como uma Política Municipal – orçamento, gestão, 
garantia de serviços básicos e especializados, investimento 
nas equipes. Toda a rede básica passou a contar com oferta 
de métodos contraceptivos como uma rotina das Unidades de 
Saúde tradicionais e nas Equipes de Saúde da Família-ESF‟s.  

                                                           
104

 Em Caruaru e Petrolina existem Delegacias de Atendimento a Mulheres e Casas-abrigo; são 
iniciativas da Secretaria de Defesa Social e da Secretaria Especial da Mulher, ambos órgãos 
do governo estadual. As Delegacias foram implantadas em 2000. 
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O entendimento era de que a mulher exercia sua sexualidade 
e a gestão, em seu papel de Estado, precisava garantir o 
acesso aos diversos métodos. As mulheres contam com 
serviços de cobertura para diferentes fases da vida, da idade 
e da saúde. Sentimos lacunas nas áreas de atenção à saúde 
da mulher negra e das adolescentes. Na verdade, é um 
caminho sempre em construção. Quanto à violência, deu-se 
um salto de qualidade, pois antes da gestão não havia nada a 
não ser a polícia. 

 

A criação das Delegacias de Mulheres, também resultado da 

mobilização feminista, como porta de entrada dos crimes contra as mulheres 

no sistema judiciário, marcam a criação de mecanismos públicos para 

assegurar o tratamento de situações antes circunscritas ao âmbito privado; a 

paulatina construção da violência contra a mulher como crime, requereu o 

processo de judicialização como resposta prevalente do Estado. Mais 

recentemente, outros mecanismos de enfrentamento, como os Fóruns de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, previstos pela Lei 11.340/Lei 

Maria da Penha, atuam como espaço de mediação de conflitos (MELO, 2007).  

A implantação de serviços de saúde de referência significou ampliação 

da perspectiva de intervenção e, no caso do Recife, foi marca da mobilização 

feminista no contexto de uma gestão aberta às demandas das mulheres.  

As pontuações da gestora enfatizam as conquistas: 

 

O Direito a uma vida sem violência é um direito da mulher. 
Uma vida sexual sem violência deve estar dentro dos direitos 
sexuais e reprodutivos. Foi considerando esses Direitos que 
foi se estabelecendo a rede de Saúde da Mulher no Recife – 
desde 2001, no início da gestão e do lançamento das bases 
da Política Municipal de Saúde da Mulher. As ações ocorriam 
em parceria com a Coordenadoria da Mulher que trazia a 
bandeira da não violência contra a mulher em interface com 
muitas outras questões relacionadas. Inclusive com a 
sexualidade, os Direitos Reprodutivos. Foram diversas ações 
integradas e a Saúde se fez presente.  
 
O Serviço de Saúde também é um lugar ao qual a mulher 
recorre devido aos agravos ao corpo e à sua saúde; daí a 
importância do profissional bem preparado: pode reconhecer 
sinais de violência, atender de modo adequado. No início de 
tudo, em 2001, o Grupo Curumim105 desencadeou um 
processo educativo e de sensibilização trazendo à discussão 
os temas de gênero e a relação com a saúde das mulheres – 
isso não foi um processo fácil, houve muita reação negativa, 
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 Referência à ONG Feminista do Recife Grupo Curumim – Gestação e Parto. 
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resistência, mas também houve alegrias, alguns se tornaram 
parceiros. 

 

A posição dos(as) profissionais de saúde indica certo distanciamento 

quanto à questão da violência contra a mulher e sobre a Unidade de Saúde na 

qual trabalha como parte da rede de atenção. Ora aparece o conteúdo do 

julgamento das mulheres que procuram o procedimento de aborto legal, ora a 

constatação de que as mulheres lidam com o aborto de forma cautelosa. 

Parecem desconectados da proposição maior do direito das mulheres e da 

importância dos serviços de saúde como recurso de enfrentamento da 

violência. 

 

Às vezes nem lembro que entre nossas intervenções temos a 
assistência em violência sexual. Como demora muito, vem um 
caso e passa um tempo para aparecer outro, não suscita 
discussões constantes. Se fosse um procedimento numeroso 
se tornava rotineiro. Não é rotineiro; a mulher não recorre ao 
aborto de maneira banal. Não sei se pelos dogmas religiosos, 
se pela pressão simbólica sobre a mulher, o fato é que a 
procura é muito reduzida; o aborto se torna um assunto não 
tratado. 
 
Uma coisa que me chama a atenção é que todos os 
funcionários da maternidade logo ficam sabendo quando 
chega uma mulher vítima de violência que pede o aborto – 
desde os serventes até o médico sem exceção comentam 
„será que é verdade? Será que foi violência mesmo?‟ Há 
julgamento, há o entendimento de que a mulher está 
mentindo, há ironias da equipe, há um clima de descrédito no 
que diz a mulher. Às vezes até no Serviço Social e na 
Psicologia há comentários. 

 

Os(as) psicólogos(as) e os(as) assistentes sociais são tidos(as) como 

os(as) profissionais mais próximos(as) das usuárias, com forte atuação na 

Política de Humanização implementada nos serviços. O destaque para a 

ocorrência de comentários indevidos por esses(as) profissionais indica um 

clima desfavorável ao atendimento adequado e livre de discriminações, 

julgamentos; também indicam que os posicionamentos pessoais podem 

interferir na atenção à mulher. Aos(às) profissionais que se propõem à 

intervenção, cabe o aprofundamento teórico, a escuta e o olhar atentos, o 

reconhecimento dos direitos das mulheres e da violência como questão de 
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grande amplitude, impossível de ser enfrentada sem a rede sociassistencial e 

sanitária e os recursos comunitários.  

Em seus depoimentos, os(as) profissionais demonstram clareza quanto 

ao protocolo a ser seguido no caso de atendimento à mulher em situação de 

violência. Isso indica o alcance do processo de formação vivenciado quando da 

implantação dos serviços de atenção à mulher em situação de violência; indica 

também a importância do quadro de servidores(as) efetivos nos órgãos 

públicos favorecendo a continuidade das ações e a otimização da aplicação 

dos recursos. Outro ponto que destacamos é a da composição interdisciplinar 

das equipes profissionais, parece-nos que a presença de profissionais de 

psicologia e de serviço social contribui para melhora da atenção às usuárias 

bem como para facilitar o acesso ao direito – a depender dos posicionamentos 

pessoalmente assumidos. 

 

A mulher em situação de violência é atendida pelo Serviço 
Social que acolhe, orienta, informa sobre o termo de 
responsabilidade onde a mulher declara a violência e assina 
sua declaração para que seja iniciado o procedimento de 
aborto legal. A mulher é também atendida pela Psicologia e o 
médico de plantão faz a parte clínica. Fazemos também a 
Ficha de Notificação da Violência, essa Ficha pode ser 
preenchida por qualquer dos profissionais, mas em geral é 
feita pela assistente social ou psicóloga.  
 
A gente tenta. Aqui a gente tá tentando implantar o que está 
no direito dela, da mulher. Toda vez que alguém tenta 
impedir, a gente não pára, a gente vai atrás até conseguir, a 
gente questiona, esclarece. Na violência contra a mulher é a 
mesma coisa. Às vezes eu acho que os médicos não 
conhecem a Lei e a gente media com a equipe profissional e 
aconselha a mulher – o Serviço Social junto com a Psicologia. 

 

Em seus depoimentos os(as) profissionais destacam a importância dos 

equipamentos de saúde como parte do dever do Estado e do direito das 

mulheres; ao mesmo tempo em que reconhecem falhas no direito/acesso ao 

procedimento de aborto legal. 

 
Os serviços de saúde são um refúgio para a mulher vítima de 
um estupro ou que engravida em consequência de um 
estupro. Eu me sinto completamente à vontade de atuar se 
tiver certeza de que se trata de violência, e a certeza é a 
declaração e a assinatura da mulher. Primeiro porque a 
atuação na saúde pública prevê a realização dos mais 
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diversos procedimentos. Se há qualquer questão de 
consciência o profissional se recusa e outro assume o caso. 
Eu me sinto à vontade porque há um programa que 
estabelece as ações, há um protocolo, há uma ação 
multidisciplinar com a psicologia, o serviço social, há o termo 
de responsabilidade que a mulher assina, quando eu chego à 
sala para fazer a curetagem só quero ter certeza de que todo 
o processo foi cumprido. Não tenho nada a fazer além do 
procedimento clínico. Não sou juiz. 
 
Imagino como deve ser difícil pra uma mulher procurar o 
serviço de saúde e dizer da violência, da gravidez, pedir o 
aborto; as que atendi mal falavam. Acho que tem mulher que 
nem sabe da existência do Programa – em dez anos só 
fizemos cinco procedimentos de aborto legal aqui na 
maternidade. Será que é porque não existe violência? Claro 
que não, acho que as mulheres desconhecem o direito e 
abortam clandestinamente ou se resignam diante da violência 
e nem abortam. 
 
Só tivemos dois procedimentos de aborto legal na 
maternidade nesses dez anos de implantação do programa; 
um em 2007 e um esse ano – no primeiro houve demora 
porque houve quebra do procedimento em plantões 
subseqüentes, foi uma tortura para a mulher. Na experiência 
desse ano, foi em tempo recorde e envolveu três equipes de 
plantão – a mulher entrou na sexta à tarde e saiu no sábado. 
Isso nos gratificou muito. Atendemos agora em 2010 cinco 
mulheres vítimas de violência sem envolver aborto. É um 
número muito pequeno para nosso Estado que tem números 
muito altos de violência contra a mulher. 
 

Reconhecemos nessas falas várias das observações já levantadas em 

estudos referentes à violência contra a mulher106 e também nos escritos 

feministas, os quais ressaltam a dificuldade de publicização da violência 

vivenciada no âmbito privado pelas mulheres devido a fatores diversos. 

Também se ressalta como fundamental a existência da rede pública de 

assistência às mulheres, mesmo que ainda „subutilizada‟ como apareceu nos 

depoimentos dos(as) entrevistados, cabendo o estudo das causas. O fato de 

que em dez anos de implantação dos serviços foram feitos apenas 07 

procedimentos de aborto legal – dois em um dos serviços e cinco no outro – 

tornam as questões levantadas pelos(as) entrevistados(as), pertinentes e 

dignas de análise ainda que extrapolem aos limites do presente estudo.  
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 Vários estudos no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE Cordeiro 
(2004); Osterne (2005); Melo (2007); Santana (2010). 
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De acordo com as estatísticas da Secretaria de Defesa Social de 

Pernambuco - SDS-PE, em 2006 mais de 319 mulheres foram assassinadas. 

Em 2007, 277 mulheres foram assassinadas; em 2008 esse número foi de 286. 

No ano de 2009, ocorreram 300 assassinatos e em 2010 foram contabilizados 

248 homicídios contra mulheres e no primeiro trimestre de 2011 houve 67 

casos registrados. O número de denúncias nas Delegacias de Mulheres 

também aumenta a cada ano no estado107. Esses dados que indicam que a 

violência contra a mulher persiste e cresce, apontam para o imperativo da 

investigação quanto ao baixo número de mulheres que procuram os serviços 

de saúde de referência. Colocamos em relevo a necessidade de divulgação do 

direito ao aborto previsto em lei e da existência dos serviços de referência para 

realização do procedimento entendidos como parte dos direitos das mulheres 

de atenção à saúde e enfrentamento da violência a elas dirigida tão 

rotineiramente. 

A fala de um(a) dos(as) entrevistados(as) aponta pistas com as quais 

concordamos: 

 
Muitas mulheres não conseguem chegar aos serviços e isso 
se sustenta por uma ideologia que culpa as mulheres por 
serem vítimas de violência, mesmo na pedofilia ou dentro de 
casa. Bom vem da Bíblia, né? Nós atraímos os homens para 
o mal como Eva atraiu Adão para o pecado. Toda essa 
ideologia cria um bloqueio para as mulheres e o movimento 
denuncia isso desde que começou a discutir violência há 
trinta anos. Mas quando a mulher individualmente tem a sorte 
de vencer isso, vencer essa culpa, ou tem alguém que lhe 
apoie e chegar ao serviço é muito bom que o serviço exista, 
porque sem isso ela estaria perdida. 

 

Entendemos que a violência contra a mulher está associada a um padrão 

hegemônico de valores, costumes e práticas que sustentam as relações de 

dominação, naturalizando as desigualdades. Contraditoriamente, esta ordem 

pode ser superada. Este entendimento é por nós considerado fundamental no 

estudo da temática violência contra a mulher, sinalizando que a mulher como 

sujeito da história e de sua história pode romper com a situação de violência. 

Para tanto, a existência e luta de movimentos sociais, a visibilidade da questão  
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 Blog da Folha de Pernambuco: Blog Folha.com, postado em 21 de junho de 2011. Acesso 
em 29/08/2011. 
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na sociedade, o trato dado ao problema pelos órgãos públicos e pela 

sociedade civil e a existência de serviços de atendimento à mulher em situação 

de violência, são essenciais. 

 

3.5.1.2. Influência dos Movimentos Feminista e de Mulheres na 

implantação dos Serviços de Aborto Legal 

 

No início dos anos 1980 surgiram no Brasil várias organizações de apoio 

à mulher em situação de violência, a princípio na sociedade civil, por iniciativa 

dos Movimentos Feminista e de Mulheres. Essa mobilização teve influência 

direta na construção de políticas públicas para as mulheres, principalmente 

voltadas ao enfrentamento da violência e à proposição de uma política de 

saúde da mulher a partir do enfoque de gênero, que contemplasse o 

planejamento familiar, a sexualidade e o aborto (PINTO, 2003). A construção 

do PAISM se deu nesse contexto e “foi sem dúvida uma das mais bem 

sucedidas intervenções de um movimento social na esfera das políticas 

públicas” (p. 84). 

A influência dos Movimentos Feminista e de Mulheres no Estado e na 

sociedade brasileira é ampla (ÁVILA e CORREIA, 2003; PINTO, 2003; 

PORTELLA, 2009). Pode ser constatada na elaboração de políticas públicas, 

na construção teórico-conceitual e na inserção de temas fundamentais da vida 

das mulheres na agenda política. No que se refere ao aborto legal, foco de 

nosso estudo, a influência dos movimentos aparece como irrefutável. 

Em Pernambuco e no Recife os Movimentos constituíram-se na principal 

motriz da construção de políticas para mulheres. No que se refere à Política de 

Saúde da Mulher no município do Recife, no período de 2001 a 2008, 

feministas participaram diretamente da gestão e propuseram ações 

estratégicas, dentre estas a implantação dos serviços de referência a mulheres 

em situação de violência, incluindo a realização do procedimento de aborto 

legal. Contraditoriamente os(as) profissionais de saúde entrevistados(as) 

demonstraram desconhecimento da ação dos Movimentos Feminista e de 

Mulheres, conforme abordaremos mais adiante. 
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Os depoimentos da representante do Movimento e da gestora se 

repetiram no reconhecimento da ação política feminista como propulsora de 

progressos na ampliação dos direitos das mulheres.  

A gestora admite a influência e o fato de contar com a aliança dos 

Movimentos Feminista e de Mulheres nos embates internos: 

 
O Movimento exerceu e exerce influência. É muito forte em 
Pernambuco, é parceiro. Toda vez que eu vi uma ameaça 
dentro da gestão, levei ao movimento, para contar com a 
cobrança, o controle social – o movimento nunca faltou. Toda 
vez que não foi possível avançar por dentro, convoquei o 
movimento de mulheres. O que temos não há dúvida que tem 
muito a ver com a luta do Movimento. 
 

No depoimento da representante feminista fica igualmente expressa a 

compreensão da forte influência do Movimento na gestão João Paulo e em 

outras experiências de administração petista. 

 
Com certeza sim [o Movimento influenciou], por duas razões – 
primeiro porque o governo João Paulo era identificado com 
um campo de luta dos anos anteriores por uma saúde de 
qualidade como dever do estado. Uma outra razão é que 
feministas do PT foram pra dentro da gestão e trouxeram 
experiências de outras iniciativas petistas em saúde e de 
ações de enfrentamento da violência contra a mulher. 
 

Ficou claro o entendimento de que o contexto político propiciou um 

espaço de maior abertura à influência dos movimentos sociais em geral e dos 

Movimentos Feminista e de Mulheres em particular. Uma gestão mais 

democrática e participativa e a presença atenta dos movimentos possibilitaram 

o reconhecimento público de pautas até então circunscritas à agenda feminista. 

Conforme expresso no depoimento da gestora: 

 

Entendo que o contexto da gestão de João Paulo – governo 
de esquerda, muita interlocução com movimentos sociais, 
militantes dos movimentos sociais na gestão, trouxe debates 
importantes, demandas da população. Também o governo 
federal, o presidente Lula, o ministro Temporão que teve a 
coragem de trazer o aborto à discussão. O ambiente foi 
favorável, mas isso não explica tudo, pois o ambiente poderia 
ser favorável e não ter sido feito nada ou ter se tomado outro 
rumo. Quanto ao aborto, a discussão corre no Movimento 
Feminista e é por ele posta na sociedade. Se não fosse o 
Movimento não se tocaria no assunto e não teríamos nem o 
que temos. 
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Houve uma permeabilidade grande dos movimentos de 
mulheres e isso estimulou a ampliação de direitos, a 
implementação da política de saúde da mulher de forma 
maior, com mais garantias e possibilidades de acesso. No 
município, a gestão de João Paulo encampou a luta das 
mulheres representadas pelo movimento social. 
 

Do mesmo modo, o depoimento da representante feminista assinala: 

 
O Movimento teve muita influência, tanto na formulação de 
normas técnicas e critérios do abortamento como teve 
importância na formação e na sensibilização dos 
profissionais. O movimento atuou nas duas pontas: na 
construção da norma, da diretriz e na formação do 
profissional para botar aquela norma e diretriz em prática. 
Sem a ação do movimento o governo brasileiro não teria 
conseguido nem aqui nem em outro lugar. Não havia esse 
saber dentro do estado; o estado só tinha uma visão 
maternalista [...]. Sem o Movimento não teria saber, já que 
este saber não estava dentro das universidades, não estava 
nos serviços, não estava nos espaços de qualificação, nem 
nos hospitais-escolas, não estava na residência médica. Foi a 
capacidade do movimento de se dispor a fazer formação e 
sensibilização que permitiu muitos dos avanços alcançados. 
 

A dinâmica de participação política dos Movimentos Feminista e de 

Mulheres no Recife trouxe resultados concretos à ação pública municipal, 

expressos na construção e implantação de diferentes políticas e programas 

para mulheres. Especialmente durante as décadas de 1980 e 1990 por conta 

dos acordos internacionais um novo período de financiamento aconteceu para 

os Movimentos de Mulheres que favoreceu o investimento na realização de 

trabalhos de formação e capacitação. Graças a esses recursos muitas 

organizações puderam contratar educadoras e prestar serviços pra 

administrações públicas no treinamento de profissionais108. Para os 

Movimentos Feminista e de Mulheres não há dúvida de que os serviços que 

ainda funcionam bem coincidem com capitais brasileiras onde houve forte 

atuação no processo de formação dos profissionais de saúde. Recife é uma 

dessas capitais que tem sido avaliada como de cumprimento rigoroso da 

Norma Técnica109. Cabe a crítica ao município quanto à necessidade de 

democratização do acesso a partir de um processo de ampla informação sobre 
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 A presença do SOS Corpo na cidade, importante referência nacional na área de saúde da 
mulher, foi de grande contribuição. 
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 Avaliação do Ministério da Saúde (2006). 
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os direitos das mulheres e sobre a existência dos serviços públicos de saúde 

que realizam o aborto previsto em Lei, entre outras medidas. 

 

3.5.1.3. Análise dos Serviços de Aborto Legal no Recife 

 

Nossa proposição inicial de estudar serviços municipais de aborto legal 

foi sendo redesenhada durante a realização da pesquisa: constatamos que não 

existiam serviços de aborto legal e sim o Programa de Atendimento à Mulher 

Vítima de Violência Nem com uma Flor no qual se insere o procedimento de 

aborto legal para os casos de gravidezes resultantes de estupro. Essa 

constatação nos colocou diante de mais uma expressão da interdição posta às 

mulheres – o serviço não aparece explicitamente na rede e também não foi 

reconhecido como serviço de aborto legal pelos(as) profissionais de saúde 

entrevistados – isso é compreensível dadas as reações que o tema suscita, 

mas deve permanecer como elemento de necessária reflexão.  

A implantação do Programa Nem com uma Flor nas Unidades de Saúde 

do Recife foi alvo de polêmicas e conflitos especialmente por parte das equipes 

médicas dos serviços110. Foi realizado um trabalho de sensibilização e 

discussão coordenado pela ONG feminista Grupo Curumim – Gestação e 

Parto, com as equipes multiprofissionais de todos os serviços que constou de 

encontros sistemáticos por cerca de três meses. Um médico e professor de 

Medicina da UPE, participante da implantação do serviço no CISAM 

intermediou a discussão com os(as) médicos(as), pois se chegou ao impasse 

de nenhum profissional médico aceitar realizar o procedimento de aborto sob 

alegação de objeção de consciência111. A gestão posicionou-se, inclusive 

planejando trazer equipes médicas externas para assegurar a realização do 

procedimento e possibilitar o acesso das mulheres. Isso não chegou a ocorrer, 

pois pelo menos um(a) médico(a) em cada serviço aceitou realizar o 

procedimento; alguns(as) inclusive se disponibilizaram a ser acionados mesmo 

que não estivessem no plantão no momento da chegada da mulher. Houve 
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Conforme demonstra a pesquisa de campo e as entrevistas realizadas. 
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 Recurso previsto no Código de Ética Médica que possibilita negar-se a realização de um 
procedimento „contrário aos ditames de sua consciência‟. 
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casos em que o(a) diretor(a) da Unidade assumiu a realização do 

procedimento, na recusa dos(as) médicos(as) plantonistas. 

O atendimento às mulheres em situação de violência dentro do 

Programa Nem com uma Flor segue um protocolo de atendimento112 que 

consta do acolhimento pelo Serviço Social, serviço de Psicologia, passando à 

triagem médica que procede à internação da mulher, à realização de exames e 

ao início do procedimento clínico de aborto legal. A rotina é a realização de 

curetagem antecedida do uso do medicamento Misoprostol – o conhecido 

Cytotec. Esse é um procedimento questionado pelas feministas uma vez que 

pode ser um processo lento a depender da evolução uterina da mulher e que 

demanda assistência clínica sem falhas no uso do medicamento (o que nem 

sempre ocorre nos serviços públicos de saúde devido a razões diversas, como 

a superlotação e a insuficiência de pessoal). Para o Movimento Feminista a 

realização da Aspiração Manual Intrauterina - AMIU, procedimento rápido e que 

requer menor tempo de hospitalização, deveria ser adotada como padrão, por 

minimizar possíveis sequelas psicológicas decorrentes da situação enfrentada 

pela mulher. Além disso, consideramos que um procedimento mais rápido e 

que requer menor tempo de permanência na unidade hospitalar possibilita 

menor exposição da mulher e resguarda sua privacidade. 

Os documentos municipais encontram-se alinhados à proposta do 

Ministério da Saúde de contemplar os direitos sexuais e reprodutivos dos 

diversos segmentos da população e das mulheres em particular – a garantia do 

procedimento de aborto legal e o Protocolo de Assistência Integral à Mulher 

Vítima de Violência Doméstica e Sexista apontam para esse esforço.  

Há, porém, lacunas entre a garantia e o acesso ao procedimento, as 

quais serão pontuadas em diálogo com os depoimentos.  

Relacionadas à prática dos(as) profissionais no atendimento às 

mulheres, pode-se perceber ainda sedimentadas posturas que dificultam o 

acesso aos direitos pelas mulheres, marcadamente diante do critério único 

para realização do procedimento do aborto legal que é a palavra da mulher. É 

reconhecível que o tema tenha sido alvo de reflexão e proposição no momento 

da implantação dos serviços, mas ainda parece permanecer posta a 
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 Assistência integral à saúde da mulher vítima de violência doméstica e sexista – PCR, 2. 

ed., Recife, 2010. 
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necessidade de sensibilização e tratamento adequado da questão da violência 

contra a mulher na pauta das equipes. 

Para a gestora: 

 
Trata-se de um desafio permanente de discussão, de 
sensibilização. Porque nos Serviços vai depender de quem 
está no plantão, do profissional que vai atender às mulheres. 
 
Há um protocolo a ser seguido, alinhado ao Ministério da 
Saúde, de atendimento em situação de abortamento – sobre 
o procedimento, sobre o respeito à palavra da mulher quando 
declara a violência e solicita o aborto previsto em lei. Não 
quer dizer que não haja falhas. O profissional de saúde é 
muito perverso: julga e condena as mulheres; não dá crédito à 
fala das mulheres. É uma questão séria porque a maioria dos 
profissionais de saúde é mulher, atende mulheres e as 
mulheres são sempre colocadas sob suspeita. 
 

A palavra da mulher posta em dúvida, a resistência em realizar o 

procedimento de aborto legal conforme determina a Norma Técnica do 

Ministério da Saúde sem exigência de Boletim de Ocorrência policial, traz à 

tona dois aspectos importantes já abordados. O primeiro é a condição de 

subalternidade da mulher que a coloca como tutelada por ser mulher e leva sua 

fala a não ser creditada. A posição desvantajosa na sociedade é deslocada 

para os serviços de saúde, onde o poder médico113 se torna mais um 

componente da assimetria no seio de um padrão institucional sexista. O 

segundo é o domínio da sexualidade da mulher pelo casamento, pela norma 

social, familiar, pela ciência médica (FOUCAULT, 1984 e 1985). Vale também 

lembrar que a construção da proibição do aborto pretendia impedir a 

dissimulação de adultérios pelas mulheres.  

O depoimento da gestora assinala que ocorrem recusas de atendimento 

à mulher e encaminhamento a outro serviço, o que se constitui em outra 

violência. 

 
Se a equipe se recusa a atender, a mulher já fragilizada, volta 
pra casa, permanece grávida ou faz um aborto inseguro, por 
conta própria, se expondo a muitos riscos. Quanto a isso tem 
que haver denúncias para haver intervenção. Na [...] tinha 
equipes que não atendiam a mulher e mandavam para o 
Hospital Agamenon, diziam que lá tinha uma equipe só pra 
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  O poder médico, científico, pode ser pensado enquanto uma forma de poder social 
masculino. No entanto, não é necessariamente exercido homens – tanto que a assimetria de 
poder permanece mesmo com o maior número de mulheres como profissionais de saúde. 
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isso. Eu converso digo que a mulher tem que ser atendida de 
primeira; chegar e não voltar sem o acesso. Hoje em cada 
serviço tem pelo menos uma equipe que acolhe, realiza o 
procedimento e a mulher é acolhida dignamente. 

 
A dificuldade de discussão da temática do aborto foi posta como 

reconhecimento dos obstáculos e ao mesmo tempo como conquista possível 

na gestão sob análise, em que o momento político permeável às demandas 

propiciou ganhos importantes. Esse foi um conteúdo presente no depoimento 

da representante do FMPE: 

 
A discussão sobre aborto é difícil, é dura, mesmo sobre o 
aborto assegurado pela Lei. Toda vez que o assunto aparece 
desperta posições morais, religiosas imediatamente. Não há 
consenso, não há muita possibilidade de diálogo. Para quem 
acredita na proposição do Movimento Feminista de que 
„nosso corpo nos pertence‟, o corpo da mulher é dela e é ela 
quem deve decidir sobre ele. Essa é uma luta cotidiana que 
nós mulheres travamos, que o Movimento Feminista 
possibilitou e que foi tocada na gestão João Paulo.  
 

Como também foi trazido pela da gestora municipal: 
 

Na gestão foi custoso implantar serviços de aborto legal, foi 
difícil ter profissionais disponíveis para realizar o 
procedimento do abortamento. O aborto legal – veja legal, 
previsto em lei – era questionado. As equipes fizeram um 
alarido, disseram que iria haver fila de mulheres na frente do 
serviço e a gente explicava que não. No início, em 2001, 
fomos a cada serviço para iniciar o processo de implantação 
para conversar sobre o procedimento de aborto legal e 
desmistificar certos medos, conceitos, preconceitos.  
 
Houve um momento em que a resistência das equipes dos 
plantões foi grande, dizendo que as mulheres iriam fazer fila 
para fazer aborto, que as equipes iriam fazer só isso; também 
havia profissionais que se posicionavam colocando não 
realizar o procedimento por razões de consciência e nesse 
impasse a gestão disse: “se não tiver quem faça, a gente traz 
profissionais de fora para realizar o procedimento e garantir o 
direito da mulher”. A partir desse momento a gente teve pelo 
menos um médico de cada equipe de plantão que se dispôs a 
realizar o procedimento. Se o médico do plantão se recusa, o 
chefe do plantão ou da Unidade se responsabiliza.  
 
Um dado muito interessante é que o aborto não é uma prática 
banalizada pelas mulheres; isso foi um discurso de muitos 
médicos „vai ter fila, as mulheres não vão mais usar os 
métodos anticoncepcionais etc.‟ A implantação do programa 
de aborto legal ameaçou a equipe médica junto aos seus 
pares – era uma prática criminalizante. 
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Foi falado em mais de uma entrevista que no início dos serviços de 

aborto legal, havia a crença de que iria haver fila de mulheres à procura de 

aborto; dizia-se inclusive que algumas mulheres mentiriam para ter acesso ao 

procedimento. Isso não se concretizou e não voltou a ser discutido. Pensamos 

que seria uma rica discussão sobre como as mulheres lidam responsavelmente 

com sua vida reprodutiva, com a violência e com o aborto, sendo este um 

recurso excepcionalmente utilizado. A recente construção brasileira de 

legislação que assegura direitos sexuais e reprodutivos, parece ainda conviver 

com interdições e prescrições às mulheres conforme a norma social dominante.  

A questão do diálogo dentro das equipes multiprofissionais também foi 

trazida como um dos empecilhos do atendimento adequado às mulheres. 

Vários(as) dos(as) profissionais entrevistados(as) colocaram não terem a 

prática de, enquanto equipes, discutir sobre o aborto ou sobre qualquer outro 

tema. Isso nos parece grave e contraproducente, já que o SUS investe na 

presença de equipes com vistas a possibilitar ações mais integralizadas que 

ultrapassem o modelo „medicocentrado‟. No que se refere à atenção 

diferenciada em saúde da mulher, as ações pressupõem a integralidade e a 

equidade como princípios norteadores das ações em saúde no âmbito do SUS. 

Igualmente relevante é o fortalecimento da função propositiva da gestão em 

manter os fóruns de discussão e diálogo. 

 
Não se discute o aborto – legal ou a ser legalizado conforme 
luta das mulheres. O que vejo hoje é que se tem maior 
naturalidade em realizar o aborto previsto em lei – é um 
procedimento obrigatório, disponibilizado em nosso serviço. 
Mas não se discute na instituição. Discute-se no Serviço 
Social, na Psicologia. 
 
Não há discussão sobre o aborto e também não há discussão 
sobre nada. Não se conversa sobre nada aqui. Não há 
reuniões de equipe multidisciplinar. Não há diálogo. 
Conversamos com outro profissional quando há uma 
necessidade.  
 
A gestão não discute o assunto sistematicamente como fez 
na implantação do programa. Penso que é necessário 
resgatar a completude do trabalho que foi iniciado lá atrás. 
 

Num dos serviços, a equipe de Psicologia tomou para si a 

responsabilidade da permanente discussão da temática. Embora 

reconheçamos a importância da iniciativa, pensamos ser necessária a adoção 
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de medidas de qualificação continuada pela gestão com abrangência total dos 

serviços e ratificação da posição adotada quanto aos direitos reprodutivos na 

condução da Política de Saúde da Mulher. 

A equipe de psicologia permanece fazendo capacitações 
sistemáticas sobre todos os programas existentes na unidade, 
incluindo o aborto legal. Fazemos sistematicamente 
capacitações envolvendo todos os funcionários, desde os 
porteiros, auxiliares de serviços gerais. Recentemente 
realizamos uma capacitação com os médicos plantonistas 
contamos com pelo menos um representante de cada equipe 
de plantão. Nossa intenção é garantir que não haja 
descontinuidade do procedimento de aborto legal com a 
mudança de plantão – se o médico que assumir o plantão não 
realizar o procedimento a mulher fica esperando outro 
profissional, outro plantão que dê prosseguimento. Queremos 
garantir plantões em que o procedimento seja contínuo.  
 

Em ambas as maternidades, observamos a existência de um banner 

informativo sobre o Programa Nem com uma Flor, exposto na Sala do Serviço 

Social de uma das Unidades e na Sala de atendimento psicossocial da outra, 

com as seguintes informações: 

 

 

 

Sofreu alguma violência conte comigo! 

A Rede Municipal oferece: 

 

 Acolhimento nas Unidades Básicas de Saúde 

 Prevenção de DST, AIDS e Gravidez 

 Aborto previsto em Lei 

 Acompanhamento psicológico para as usuárias 

 Suporte psicológico aos profissionais cuidadores 

 

Serviço de Orientação à Mulher 0800 281 01 07 

Ouvidoria Municipal de Saúde 0800 281 15 20 
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A importância da divulgação do Programa com a população usuária dos 

serviços de saúde é inconteste, por isso imediatamente nos perguntamos sobre 

o fato de o banner encontrar-se dentro de uma sala e não nos corredores ou na 

recepção da Unidade ao lado de tantos outros cartazes informativos sobre 

saúde da mulher, direitos reprodutivos, aleitamento materno.  

Os depoimentos que seguem sinalizam a dificuldade de discussão do 

tema. A representante feminista refere-se à tímida ação do governo:  

 
Você já viu alguma propaganda sobre os serviços de aborto 
legal como a gente tem a propaganda da dengue? Não 
vemos porque os conservadores seriam capazes de derrubar 
um secretário, um prefeito, um partido. Isso é gravíssimo. 
Impede o acesso à informação pela população e 
consequentemente o acesso aos direitos das mulheres. 
Embora seja legal, tenha a norma técnica, embora esteja tudo 
certo e autorizado é como se o serviço seguisse sendo 
clandestino. Uma proteção ao serviço é não falar muito deles, 
é uma maneira de não atrair a ira dos conservadores. Isso é 
uma situação muito perversa, de muito controle do Estado 
pelo lado de fora. 
 

Na compreensão dos(as) profissionais de saúde se papel é favorecer a 

vida e o aborto legal aparece como procedimento legítimo, mas „desconfortável‟ 

- já que a vida a que se referem é sempre a do feto. 

 
Nunca pensei no Serviço como „um serviço de aborto legal‟ 
isso me ocorreu agora com sua entrevista; trabalho numa 
maternidade aonde as mulheres vêm ter seus filhos. A 
tragédia da violência é que nos obriga a lidar com o tema 
difícil do aborto. 
 

Dentro da análise dos serviços, surgimento e funcionamento, uma 

questão nos interessava em particular e foi posta na seguinte pergunta114: 

 

A existência de serviços públicos que realizam o procedimento de aborto 

legal garante à mulher o acesso ao direito? 

 

Todos os(as) interlocutores(as) foram unânimes em afirmar que não. Fazendo-

nos retornar à reflexão sobre a distância entre as políticas públicas no plano 

formal e no plano do acesso. Tem sido esta uma crítica comum a diversos 
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 A pergunta constou nas entrevistas utilizadas com todos os sujeitos. 
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direitos estabelecidos em lei, mas indisponíveis ao alcance da população no 

Brasil.  

Nos depoimentos, os serviços são unanimemente reconhecidos como 

relevantes recursos públicos que podem ser utilizados pelas mulheres, como 

parte da política de enfrentamento da violência. Vistos como de suma 

importância, mas com muitos limites no atendimento direto. Carregam nuances 

perceptíveis a partir da posição do sujeito que fala. 

Uma ênfase otimista da gestora quanto ao avanço que representa o 

serviço: 

 
A importância dos serviços é muito grande; significa a 
demarcação do direito no espaço público – o que é 
fundamental para o acesso, para o controle social. É também 
uma forma de fazer pensar que o espaço público é o lugar de 
instituição do direito, nesse caso dos direitos reprodutivos, 
mas ainda estamos construindo o acesso. 
Os serviços são considerados um avanço, sim, mas 
reconhecemos que ainda há muito pra fazer. As equipes são 
diferentes, não é uniforme, não há o mesmo engajamento – 
há reações mais extremadas, umas equipes fazem um 
alarido, dizem que vai ter fila de mulheres querendo fazer 
aborto, que não vão mais fazer outra coisa na maternidade. 
Outras equipes realizam o procedimento em silêncio, uma 
rotina entre outras. Porém foi um grande avanço instituir o 
serviço. O aborto legal é previsto desde 1940, com João 
Paulo isso se tornou acessível à mulher na rede pública 
municipal. Muito importante delimitar na esfera pública. Houve 
o esforço da implantação e hoje o serviço existe. 

 

Um tom mais comedido da representante feminista quanto ao difícil 

caminho da mulher diante da violência da qual é alvo num contexto de 

desigualdade de gênero também a ser enfrentado nos serviços de saúde: 

 
Garante o atendimento das mulheres quando elas conseguem 
chegar ao Serviço, ciente de seu direito e isso já é muito bom. 
Mas não é um percurso simples para a mulher. Mas quando a 
mulher individualmente tem a sorte de vencer todos os 
empecilhos ou tem alguém que lhe apoie e consegue chegar 
ao serviço é muito bom que o serviço exista, porque sem isso 
ela estaria perdida. 
 

E uma posição de quase descrédito dos(as) profissionais diante dos 

limites impostos pelas equipes dos serviços. Uma contradição é que esses(as) 

profissionais compõem as equipes das quais falam. 
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Depende do lugar – tem lugar que as pessoas facilitam; tem 
lugar que o programa nem existe. Depende da Unidade. É 
interessante como nas instituições públicas as coisas não 
acontecem como deveriam e ninguém cobra. 
 
É um avanço limitado; não é um direito amplo, mas é um 
avanço. Se o Serviço não quiser realizar a mulher volta. Não 
sei se garante o acesso com todos os entraves. Existir o 
serviço é uma coisa, ter profissionais prontos para fazer 
cumprir é outra. 
 
São muitas as dificuldades. O médico pode se recusar a 
realizar o procedimento ou mesmo a dar continuidade ao uso 
da medicação já iniciada por um colega, por razões religiosas, 
de consciência, morais, pessoais. Já aconteceu de um 
médico iniciar o Prostokos [medicamento usado antes da 
curetagem] e o médico do plantão seguinte não dar 
continuidade à prescrição, isso fez a mulher esperar vários 
plantões, até vários dias. 
 

O número reduzido de mulheres que procuraram o procedimento de 

aborto legal em ambos os serviços pesquisados, em nosso entendimento, faz 

parte da contradição permanente que oscila entre direito e negação do direito e 

se expressa na divergência direito/acesso. O baixo investimento da gestão na 

divulgação do direito e dos serviços, a carência do debate da saúde da mulher 

sob a ótica dos direitos reprodutivos, a falta de supervisão115 das práticas 

profissionais nas Unidades de Saúde parecem contribuir para que essa 

contradição se acentue.  

 
Por que um número tão pequeno de mulheres procurou o 
serviço? As mulheres desconhecem o direito? Será que 
mulheres procuraram o serviço e não foram atendidas? Será 
que as mulheres acham que precisa de comprovação na 
polícia e isso as intimida? 

 
Por que as mulheres não vêm? Não conhecem o serviço, o 
direito ou fazem um aborto inseguro? 
 

A contradição está posta: sem o serviço público não há democratização 

do direito garantido em lei, mas a existência do serviço não garante o acesso. 

Até 1990, o aborto legalmente permitido dependia de autorização judicial e do 

pagamento do procedimento. Com a gradual implantação do procedimento no 

SUS todas as mulheres passaram a ter direito, mas ainda hoje não têm acesso 
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 Pensamos supervisão como recurso de acompanhamento sistemático às ações. A exemplo 
da gerência de Saúde Mental da PCR que supervisiona e monitora semanalmente as 
internações psiquiátricas como forma de limitá-las e favorecer a atenção não asilar. 
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por razões ideológicas, religiosas, ético-profissionais, pessoais, de informação. 

Este nos parece um dos nós críticos do Programa e relaciona-se a questões 

permanentes quando se trata da autonomia das mulheres:  

 

- a posição social desigual das mulheres dificulta a tomada de decisão 

como sujeitos autônomos e o reconhecimento de sua autonomia por outrem; 

- a influência religiosa nas instâncias públicas favorece um Estado pobre 

em liberdades laicas; 

- o poder médico ainda hegemônico nos serviços de saúde, em geral, 

sustenta um padrão institucional que desfavorece as mulheres; 

- o baixo empoderamento116 das mulheres pobres, principais usuárias 

dos serviços públicos, favorece a violação de direitos. 

Vê-se que são muitas as questões que complexificam as ações públicas 

no âmbito das políticas para mulheres, dos direitos reprodutivos e do direito ao 

aborto, ainda que ao aborto no âmbito do permissivo legal. 

O Direito é assegurado na Lei e o acesso se constrói na realidade. 

Relembramos Mondaini (2006) em sua posição de que o estabelecimento do 

direito no plano legal é uma etapa inicial/parcial. As interseções entre violência, 

saúde e direitos das mulheres vão além do universo legal, encontram-se 

“impregnadas das relações de poder vigentes na sociedade, atuando também 

na definição das fronteiras de crime e castigo, saúde e doença, normal e 

patológico” (PITANGUY, 2003, p. 333). Mudanças nesses contornos ocorrem 

pelo trabalho político de diferentes atores, entre estes se sobressaem os 

Movimentos Feminista e de Mulheres. 

 

3.5.1.4. Questões éticas e direito ao aborto legal 

 

Consideramos necessário abordar a dimensão da ética por se tratar de 

um dos assuntos mais citados em discussões acerca do aborto e também por 

ter surgido em todas as entrevistas realizadas com os(as) profissionais de 

Saúde. Teceremos considerações sobre os códigos de ética dos(as) 
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 A despeito das diversas conceituações e de diferentes usos do termo, utilizamos 
empoderamento “conforme utilizado pelas autoras feministas, situado no âmbito das relações 
de gênero e pela luta contra a posição socialmente subordinada das mulheres” (CORDEIRO, 
2004, p. 43). 
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profissionais que foram por nós entrevistados(as): assistentes sociais, 

médicos(as) e psicólogos(as). A ética e os direitos humanos são temas que 

ganham destaque nos debates e reflexões nos governos, na política, no 

exercício das profissões. O debate ultrapassa os códigos profissionais e 

perpassa todas as esferas da vida social.  

A ética, como afirma Vasquez (1993), é a teoria ou ciência do 

comportamento moral dos homens na sociedade. A ética é a ciência da moral, 

isto é, de uma esfera do comportamento humano que toma como objeto o 

mundo moral. As proposições da ética devem ter o mesmo rigor das 

proposições científicas, enquanto que os princípios, as normas ou juízos de 

uma determinada moral são referenciados pela cultura. A ética se ocupa do 

estudo dos atos humanos conscientes, voluntários que afetam outros 

indivíduos e grupos. O comportamento moral é de caráter histórico, social e 

prático. De fato, o comportamento humano prático-moral, ainda que sujeito à 

variação de uma época para outra e de uma sociedade para outra, remonta até 

as origens do homem como ser social.  

 
A moral surge efetivamente quando o homem supera a sua 
natureza puramente natural, instintiva e possui já uma natureza 
social, isto é, quando já é um membro de uma coletividade (gens, 
várias famílias aparentadas entre si, ou tribo constituída por vários 
gens). Como regulamento de comportamento dos indivíduos entre si 
e destes com a comunidade, a moral exige necessariamente não só 
que o homem esteja em relação com os demais, mas também certa 
consciência por limitada e imprecisa que seja – desta relação para 
que se possa comportar de acordo com as normas ou prescrições 
que o governam (Vasquez, 1993, p. 27). 
 

Mustafá (2004) traz importantes aportes ao debate da ética para o 

Serviço Social expresso no Código de Ética Profissional da categoria, 

destacando o fato de que os(as) assistentes sociais também construíram um 

projeto ético-político para a profissão que aponta como telos um projeto de 

sociedade emancipada117 assentado nos mais altos ideais de liberdade, justiça 

e democracia. Com base no projeto ético-político o Serviço Social se posiciona 

contra toda forma de descriminação ou afronta aos direitos humanos. 

Vasconcelos (2009) analisa códigos de ética de profissionais de saúde 

buscando relacioná-los aos princípios postos pela política de saúde. Em sua 

análise destaca que o Código de Ética dos(as) Assistentes Sociais é o único 
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 Refere-se à emancipação humana já bordada anteriormente no trabalho. 
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que se articula a um projeto voltado às necessidades e interesses da classe 

trabalhadora.  

Segundo a autora o Código de Ética Médica, datado de 1987, é o mais 

extenso dos códigos dos profissionais de saúde; mostra-se desvinculado da 

realidade social da maior parte da população brasileira e em geral os artigos 

situam-se sobre o dever médico e revelam preocupação com a própria 

categoria. Coloca como direito do(a) profissional a recusa à realização de atos 

que firam os ditames da consciência pessoal, o que para a autora é uma clara 

alusão ao aborto. Salientamos que há um novo Código de Ética Médica, datado 

de 2010, em que também aparece o direito à objeção de consciência entre 

outros direitos facultados aos(às) profissionais. 

Quanto ao Código de Ética do(a) Psicólogo(a), datado de 1987 baseia-

se na noção de saúde como bem-estar e busca agir junto ao ser humano de 

forma a respeitar sua dignidade e também levando em consideração uma 

análise crítica da realidade na qual se insere.  

Na verdade, os códigos constituem-se em documentos de que os(as) 

profissionais lançam mão diante de situações que os(as) confrontam. Por 

vezes os códigos são utilizados como parâmetros neutros, mas, ao contrário, 

trazem conteúdos carregados de posições políticas, culturais e expressam 

certo projeto de profissão e até de sociedade. No dizer de Netto (1999): 

 
Os projetos profissionais têm, igualmente, intermináveis dimensões 
políticas, seja num sentido amplo (referido às suas relações com os 
projetos societários) seja num sentido restrito (referido às 
perspectivas particulares da profissão). Mas nem sempre tais 
dimensões são explicitadas, especialmente quando elas apontam 
para direções conservadoras ou reacionárias. Um dos traços mais 
característicos do conservadorismo consiste na negação das 
dimensões políticas e ideológicas (p. 96). 
 

Nos depoimentos, o tema da ética e da ética profissional apareceu 

unânime. Ora como a necessidade de discussão que precisa ser feita para 

conter o recurso à objeção de consciência, comumente utilizado por 

médicos(as) que se recusam a realizar o procedimento do aborto previsto em 

lei e assegurado no SUS, ora como dilema diante dos códigos de ética 

profissional e das posições pessoais em relação ao aborto. 

 

 



150 
 

Faúndes e Barzelatto (2004) alertam 

 
Os valores pessoais terão pesos diferentes quando a ação que se 
deve praticar afeta apenas umas poucas pessoas como é o caso de 
solicitar ou procurar um aborto, ou se a ação afeta a sociedade em 
geral como, por exemplo, quando se legisla acerca do aborto. [...] 
Um parlamentar pode ter a convicção moral pessoal de que o aborto 
deve ser aceito somente em situações muito limitadas. Entretanto, 
pode votar em favor da descriminalização do aborto ao ter 
consciência de que essa legislação é necessária para proteger a 
saúde da população (p. 164, 170-171). 
 

Para a representante feminista o argumento da ética desloca a 

discussão do crime em que se constitui a violência sexual contra as mulheres 

para o direito do ser em gestação como superior ao direito da mulher; também 

põe em evidência que a lei permite o aborto nessas circunstâncias e que cabe 

ao Estado cumprir a lei.  

 
Os conservadores não enxergam que o crime hediondo é o 
estupro e que o criminoso é o homem e não a mulher. Eles 
também acham que é simples a mulher ter o filho, depois dar 
para a adoção. Cresce essa reação conservadora contra os 
serviços de aborto legal e a objeção de consciência por parte 
dos médicos, e a gente tem tido essa bandeira de luta, 
tentando demonstrar que não se pode negar às mulheres o 
que está garantido na lei; isso é uma violação ao direito das 
mulheres. Tentamos colocar a discussão sobre a violência 
contra a mulher, o estupro e o direito que é estabelecido na 
lei. Estamos tentando fazer disso um problema para o Estado: 
como é que um direito coletivo das mulheres fica na mão de 
um médico, que vai fazer ou não em nome de sua 
consciência pessoal, impondo a mulher que foi vítima de 
violência outra violência. 
 

Apenas um(a) profissional apresenta compreensão semelhante, 

destoando da maioria dos seus pares que evidenciam conflito ético-religioso 

diante de casos de aborto legal. 

 
Como servidora pública que atua diretamente junto à mulher 
considerando suas circunstâncias subjetivas, sociais, 
pessoais, não posso julgar as usuárias ou recusar qualquer 
atendimento por razões pessoais. Quem é contra o aborto 
legal nega a violência contra a mulher e coloca a mulher 
como autora de violência que seria a prática do aborto. É 
preciso pensar o aborto, a legalização, a descriminalização 
pautando a discussão na morte das mulheres por causa dos 
abortos inseguros. 
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Os depoimentos da maioria dos(as) profissionais de saúde apontam 

para razões mais pessoais, de caráter moral e religioso, como pontos críticos 

diante da demanda de realização do procedimento de aborto legal. Referem-se 

ao momento da implantação dos serviços de referência, mas ainda indicam 

certa dubiedade em compreender como legítima e lícita a demanda da mulher. 

 

No início foi bem difícil. Hoje parece mais fácil, mas pode 
surgir um caso e vir à tona os dogmas de maneira veemente. 
No início a gente procurava ter pessoas identificadas em cada 
plantão para realizar o procedimento, hoje a gente pensa que 
todo mundo faz, mas talvez chegue um caso e ninguém 
queira fazer. É um movimento que não se dá por 
estabelecido... Eu entendo os profissionais, mas entendo que 
estou tratando de saúde pública e as coisas precisam ser 
feitas conforme a lei, mesmo que eticamente eu discorde. 
 
O aborto é necessário em dadas situações, como no estupro 
ou até mesmo diante de uma gravidez irresponsável. Digo 
isso num conflito, porque tenho dois olhares: o olhar do 
profissional de saúde pública e o olhar de católico, de 
espiritualista, da minha religião. Penso que devo fazer o 
trabalho que precisa ser feito e tenho coisas pra acertar com 
Deus. É um dilema.  
 
Já tivemos na equipe uma assistente social que se recusou a 
atender uma mulher que buscava informações sobre o aborto 
legal. Na ocasião ela disse que o código de ética não 
permitia. Outra profissional se recusou a fazer parte da equipe 
de planejamento familiar por razões religiosas. 
 

 

Pensamos ser nesse ponto que a complexidade do trato da questão do 

direito ao aborto legal se torna ainda mais evidente – na relação de 

atendimento direto às mulheres pelos(as) profissionais que compõem a 

equipes. Embora não seja nessa relação que a discussão será travada, é 

nessa relação que as mulheres podem encontrar impedimentos concretos, em 

que se materializa a interdição da qual falamos ao longo do estudo. Os dados 

empíricos sinalizam que a interdição ocorre também nesse âmbito, articulando-

se a outras interdições direcionadas às mulheres e em que o componente 

religioso é fortemente identificado.  
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3.5.1.5. Autonomia das Mulheres e Compreensão sobre Direitos 

Reprodutivos 

 

Como visto ao longo do trabalho, a autonomia das mulheres é tema 

central na Teoria Feminista e nas bandeiras de luta do Movimento; encontra-se 

intrinsecamente relacionado ao arcabouço teórico que explica a organização 

social desigual de gênero, a estrutura patriarcal que oprime as mulheres e 

coloca-se como desafio a ser alcançado, motor das mobilizações por 

mudanças na estrutura social e por ações políticas direcionadas às mulheres. 

Em relação ao tema aborto e aborto legal, a autonomia das mulheres é o 

principal argumento do Movimento Feminista e de Mulheres; é também o que 

causa maior reação dos segmentos contrários. 

Para a representante do Movimento Feminista e de Mulheres, o tema da 

autonomia deve ser visto em separado; base da crítica feminista explicativa da 

subalternidade das mulheres na estrutura social, colocada como uma das 

contradições marcantes da discussão sobre o aborto e mesmo sobre o aborto 

legal. Como explicitado a seguir: 

 
A primeira bandeira [do Movimento] é a Autonomia das 
mulheres – a gente tá tentando recolocar a discussão de que 
nós mulheres temos o direito de ter um projeto de vida 
diferente da maternidade. Temos o direito de ter um projeto 
de vida que inclua a maternidade, mas temos o direito de ter 
um projeto de vida que não inclua a maternidade. A gente 
acha que é isso o que está em questão. Os conservadores 
em nome de defender a vida usam isso, a questão da vida do 
feto, apenas como um argumento, mas o que incomoda 
mesmo é a liberdade das mulheres de não querer ser mãe, ou 
de não querer ser mãe jovem, ou de querer ser mãe mais 
velha ou de não querer ser mãe nunca. É isso que incomoda: 
a possibilidade das mulheres não ficarem presas no destino 
do casamento, casa e filhos, que o direito a não ter filhos 
trouxe a nós mulheres. A gente tá tentando retomar no debate 
com as mulheres e na mídia a questão da autonomia, da 
liberdade das mulheres. O oito de março esse ano pegou um 
pouco esse tema. Alguns setores do movimento não 
incorporaram o tema, mas o Fórum pegou o tema e discutiu a 
liberdade das mulheres sobre sua vida – essa é uma bandeira 
de luta que é estratégica. 
 

A Teoria Feminista propõe novas interpretações de mundo e se assenta 

na concepção das mulheres como sujeitos autônomos e livres. Ao tratar dos 

temas do corpo, da sexualidade e da reprodução busca “desfazer a idéia de um 
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destino construído para as mulheres” (PORTELLA, 2009, p. 09). Mesmo 

reconhecendo as grandes mudanças no status social das mulheres no Brasil e 

no mundo, para o Movimento Feminista e de Mulheres a autonomia pela qual 

se luta é tomada como devir. Para a militante a questão crucial da reação dos 

segmentos conservadores está na oposição à autonomia, à liberdade das 

mulheres e o argumento da „defesa da vida do feto‟ é tomado por secundário. 

A gestora traz um depoimento bastante semelhante ao da militante 

feminista, ao lado do reconhecimento de limites interpostos à agenda feminista. 

A presença de feministas em gestões públicas situa-se na contradição de 

negociação permanente entre demandas do Movimento e agenda do governo, 

num processo marcado por conquistas e perdas do „feminismo institucional‟118. 

 
Direito que a mulher tem de exercer como quiser sua 
sexualidade, de reproduzir se achar que deve e quando achar 
que deve; independente de sua condição financeira por isso 
que tem que ser assegurado pelo Estado o acesso aos 
métodos e a atenção em saúde adequada. Tem a ver com o 
corpo, a sexualidade, a saúde, as decisões da mulher. O 
direito ao aborto também se situa nesse campo, embora 
garanti-lo seja mais complexo. 

 

Pode-se dizer que do ponto de vista teórico trabalhado em nossa tese, a 

autonomia das mulheres está para além da igualdade formal de direitos, a qual 

não é a única condição para a mudança de sua posição social subordinada, 

pois “a conquista de um direito legal, apesar de ser um avanço, não se traduz 

automaticamente em ganhos ou mudança de posição da mulher” (CORDEIRO, 

2004, p. 144). 

A autonomia das mulheres se conecta a mais elementos do que a 

possibilidade de decisão pessoal, de estar no mundo do trabalho, de ter ou não 

ter filhos - mesmo que tais fatores sejam dignos de serem levados em conta. 

Na compreensão aqui sustentada a subalternidade das mulheres passa pela 

dimensão das relações interpessoais e socioinstitucionais, ao mesmo tempo 

em que se atrela à estrutura patriarcal e à organização social capitalista. As 

mulheres são exploradas em sua condição de classe e oprimidas em sua 

condição de sexo/gênero, não havendo possibilidade de autonomia e liberdade 

                                                           
118

 Assim é denominado o feminismo que é exercido de dentro do Estado – trata-se de fato 
comum a participação de feministas em gestões públicas. Isso possibilita avanços, bem como 
pode comprometer a ação do Movimento em termos de pressão, controle social. 
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plena enquanto essas estruturas permanecem presentes (SAFFIOTTI, 1988, 

1994, 1999, 2004; COMBES e HAICAULT, 1994). Com isso não se invalidam 

as conquistas alcançadas pelas mulheres organizadas em movimento social e 

a influência de sua mobilização na ordem institucional, inclusive determinando 

o estabelecimento de direitos. Trata-se, porém, de uma luta pujante, já que há 

uma ordem capitalista estruturante das relações sociais e uma argamassa 

cultural, ideológica que lhe sustenta. 

A já citada emancipação humana, das mulheres e dos homens, é 

impossível na „ordem metabólica do capital‟, a qual produz relações estruturais 

de dominação, dependência, alienação e exploração do ser social. O Capital 

quer tornar/torna tudo mercadoria numa subsunção do ser social ao capital, 

trazendo a vida humana sob seu controle por possuir como balizas a 

propriedade privada e a compra da força de trabalho. É nesse chão que se 

constrói a dupla dominação da mulher; como já dito anteriormente, o 

capitalismo acirra a desigualdade ao se utilizar da 

mulher/esposa/mãe/trabalhadora119 na sustentação da reprodução da força de 

trabalho. Na verdade, todo esse arcabouço se faz presente quando a mulher 

busca exercer sua autonomia diante das instituições sociais que também 

sustentam relações de poder.  

Para Portella (2009) a tríade corpo-sexualidade-reprodução segue como 

foco central da ação feminista, uma vez que “a subordinação e a opressão das 

mulheres se dá em grande medida através do controle do corpo das mulheres” 

(p. 11). A recente construção brasileira de legislação que assegura direitos 

sexuais e reprodutivos convive com interdições e prescrições ao corpo feminino 

conforme a norma social dominante.  

A compreensão sobre direitos reprodutivos apresentada pelos(as) 

profissionais de saúde foi consonante com a definição dos documentos oficiais. 

Isso denota a disseminação do conceito nos documentos oficiais, em nível 

federal e municipal, referentes à Política de Saúde da Mulher. O ciclo 

reprodutivo gestação e parto, porém, permanece enfatizado em seus 

depoimentos.  

 

                                                           
119

 Como indicado por Duque-Arrazola (2004). 
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É a gestão da mulher sobre o seu corpo, sobre procriar ou 
não, quando, com quem. Tem a ver com o livre-arbítrio sobre 
sexualidade e reprodução. Como médico que trabalha em 
outros serviços, inclusive num hospital-escola só vim ter 
acesso à discussão sobre direitos reprodutivos na Secretaria 
de Saúde do Recife. Acredito que a PCR trabalha de modo 
mais amplo, mais integrado à política macro, aos movimentos 
sociais. 
 
São os direitos relacionados ao direito de decidir se quer ter 
filhos, quantos filhos, quando e com quem quer tê-los. 
Envolve ter garantidos os métodos anticoncepcionais, mas vai 
além deles. Também deve ser garantida a possibilidade de 
tratamento para mulheres, casais, que querem ter filhos e não 
podem. É necessária a garantia de acesso à Política de 
Planejamento Familiar. 

 

Nas entrevistas com os(as) profissionais de saúde, o tema da autonomia 

apareceu interligado à compreensão sobre direito ao planejamento reprodutivo 

– ter ou não filhos, espaçamento entre as gestações, acesso a métodos 

anticoncepcionais. Para os(as) entrevistados(as), a questão da autonomia 

apareceu como legítima, porém subordinada aos direitos do ser em gestação. 

Os depoimentos dos(as) profissionais revelam grande ambiguidade 

quanto ao direito da mulher e o direito do concepto. Evidencia a tensão já 

apontada no trabalho entre a posição dos sujeitos no exercício profissional e 

seus posicionamentos morais, pessoais, religiosos. Entendemos que isso 

facilmente pode gerar entraves ao acesso ao direito ao aborto legal. 

 
Os direitos reprodutivos são assegurados com a 
disponibilização dos métodos anticoncepcionais no Programa 
de Planejamento Familiar e com atendimento adequado à 
mulher no pré-natal e parto. Não penso em aborto quando 
penso em direitos reprodutivos e entendo os médicos... penso 
que é muito difícil porque é ele quem vai fazer o 
procedimento; mesmo no aborto permitido em lei um ser vivo 
vai deixar de existir. 
 
Penso que com a disponibilização dos métodos, garantia de 
acesso aos serviços de planejamento familiar, não deveria 
acontecer gravidez indesejada. Hoje se tem tanta informação 
sobre isso e ainda assim se encontra mulher grávida sem 
querer a criança. 
 
Depois da descoberta da gravidez é difícil pensar em 
autonomia da mulher sobre seu corpo, tem outra vida agora... 
e aí? É um tema difícil. Pensar em autonomia e liberdade da 
mulher em relação ao bebê que também tem vida. Hoje se 
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tem o Programa Mãe Legal120 que favorece a mulher e a 
criança. 
 

A autonomia relacionada à liberdade de decidir por um aborto foi 

expressa apenas por dois(as) profissionais, os quais também afirmaram que o 

aborto deveria figurar entre os direitos reprodutivos e sinalizaram ser 

totalmente favoráveis ao aborto121, para estes(as) a decisão pelo aborto estaria 

atrelada à autonomia das mulheres sobre seu corpo e sobre sua vida. 

 
São os direitos relacionados ao direito de decidir se quer ter 
filhos, quantos filhos e quando tê-los. Envolve o 
estabelecimento do direito ao aborto quando necessário, já 
que a falha dos métodos é uma possibilidade real. 
 
Penso que apesar da política falar em direitos reprodutivos, o 
que temos são métodos contraceptivos disponíveis e ainda 
com restrições. Isso é importante, mas não abrange todo o 
direito da mulher... sobre o aborto, então, acho que só daqui a 
muitas gerações. 
 

Foram assinaladas questões intervenientes no atendimento das 

mulheres. De acordo com os depoimentos, o exercício dos direitos reprodutivos 

„passa pelo crivo‟ dos referenciais pessoais dos(as) profissionais. Nesse ponto 

cabe a reflexão de que a efetivação de direitos assegurados não deveria 

depender de apreciação individual. É a isso que nos referíamos ao afirmar 

anteriormente que o sistema de saúde pode funcionar como entrave ou 

facilitador ao exercício da autonomia das mulheres e ainda aponta para o 

histórico controle de seus corpos. 

 
É a decisão da mulher quanto à sua prole; ela é a principal 
interessada e cabe a ela decidir. Sei que na maioria das 
situações a mulher não tem poder de decisão, mas pelo 
menos nos Serviços de Saúde ela deveria poder decidir. 
Cabe a mim como médico proporcionar o melhor, dentro do 
desejo expresso da mulher. Na nossa formação de médicos 
somos chamados a trabalhar pela vida e a vida de acordo 
com nossas referências, por isso é difícil atender uma mulher 
sem julgá-la, seja qual for sua demanda. Em relação ao 
aborto legal, então, é um caos. 
 

                                                           
120

 Programa do TJPE que regulamenta a entrega da criança para adoção logo após o 
nascimento e que pode ser mediado pela maternidade onde ocorreu o parto, a partir do desejo 
expresso da mulher. 
121

 Embora não houvesse nenhuma pergunta sobre a posição pessoal do(a) entrevistado(a) 
sobre o aborto, todos(as) explicitaram sua posição durante a entrevista. 
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Para os Movimentos Feminista e de Mulheres, há que se levar em conta 

a autonomia das mulheres e a garantia de direitos pelo Estado e pela 

Sociedade; para tanto, o reconhecimento das mulheres como sujeitos 

autônomos é primordial. Essa posição parte de uma noção ampliada que vai 

além das condições particulares e se estende a direitos sociais fundamentais.  

 
Para o movimento tem duas perspectivas de direitos 
reprodutivos: uma perspectiva é mais liberal e é visto apenas 
como direito individual da mulher ter ou não filhos; essa 
perspectiva individual não está fora de uma outra concepção 
de direitos reprodutivos como direito coletivo, que entende 
que existe dentro desse direito coletivo a decisão individual, 
mas que existem as condições que o Estado e a comunidade 
devem oferecer a todas as mulheres. Para o movimento é 
parte dos direitos reprodutivos as condições objetivas e 
subjetivas, emocionais de uma mulher para ser mãe, não só 
durante a gravidez, para evitar a mortalidade infantil, mas por 
toda a vida. É o direito para uma mulher ter filhos e criar os 
filhos – creche, escola integral, moradia, trabalho, condições 
socioeconômicas. Inclui também o direito reprodutivo de não 
ter filhos, de decidir não engravidar ter acesso fácil e sem 
prejuízo à sua saúde com todos os métodos contraceptivos 
garantidos, inclusive ter o aborto legalizado quando os 
métodos falham. No Brasil, em 2009 o MS fez uma pesquisa 
sobre o perfil das mulheres que buscam o SUS em situação 
de abortamento e apontou que a maioria tinha entre 20 e 29 
anos, tem parceiro fixo, tem filhos e estava usando método 
contraceptivo. É parte dos direitos reprodutivos como direito 
coletivo garantir à mulher uma solução para uma gravidez 
indesejada por uma ação do estado e da comunidade que 
deve oferecer a todas as mulheres as condições. Eu acho que 
essa é uma concepção mais aceitável – pois nela a mulher 
pode decidir por uma vida com filhos ou uma vida sem filhos. 
 

A posição de Portella (2009) é de que a proposição feminista da 

construção da autonomia das mulheres nesses trinta anos alcançou ganhos tão 

significativos que podem ser comparados aos de uma revolução. Para a autora, 

a mobilização das mulheres resultou num importante reordenamento e 

provocou mudanças significativas nas relações de gênero no Brasil, porém 

 
Ainda restam intocadas algumas das questões centrais do projeto 
feminista emancipatório entre as quais eu destacaria a real 
democratização da vida privada e a complicada tensão entre 
liberdade, igualdade e autonomia tanto na vida privada quanto na 
vida pública (p. 32). 
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3.5.1.6. Expectativas e Desafios: referentes aos Serviços, referentes aos 

Movimentos Feminista e de Mulheres, referentes à Gestão 

 

Quanto aos Serviços 

 

Todos(as) os(as) entrevistados(as) em seus depoimentos revelaram 

reconhecer a distância entre o direito e o acesso no plano da intervenção 

direta, da relação usuária-equipe. Os(as) profissionais, ao tempo em que 

conhecem a existência da lei que assegura o direito, assistem ao 

descumprimento – ou descumprem - do que se encontra estabelecido; 

explicitando contradições já levantadas ao longo do trabalho como a 

interferência de fatores ético-profissionais e/ou pessoais-religiosos na tomada 

de decisões dentro de instituições públicas. Essa é uma questão séria e que 

pode ser alvo de intervenção a partir dos(as) próprios(as) profissionais, do 

Movimento e da Gestão.  

Fica clara a mediação feita dentro das equipes pelos(as) assistentes 

sociais e psicólogos(as), enquanto o saber/poder médico se sobressai e acirra 

tensionamentos. A questão do direito-acesso poderia, ainda, ser mediatizada 

por ação externa de monitoramento, supervisão – Gestão – ou pelo controle 

social – Movimento, sociedade. 

O fomento ao exercício do controle social que trata da participação 

popular na efetividade da coisa pública é um dos caminhos a serem 

construídos. Caminho, porém, de efeitos em longo prazo já que envolve os 

processos de politização, organização e mobilização popular. Muitas Unidades 

de Saúde não têm sequer Conselho Gestor122 constituído e a maioria dos(as) 

usuários(as) desconhece o direito à influência direta na avaliação e gestão dos 

serviços. Um(a) profissional expressa em seu depoimento: 

 
A existência dos serviços de saúde, do ponto de vista dos 
direitos demonstra que se faz justiça, torna a lei democrática 
e justa porque sem o serviço público só as mulheres de 
classe média poderiam fazer. No entanto a lei está nas mãos 
dos profissionais, especialmente dos médicos. 

 

                                                           
122

 Nas unidades de saúde pesquisadas, uma está retomando as atividades do Conselho 
Gestor e outra não constituiu Conselho. Ressalta-se que o controle social excede à mera 
existência do conselho, mas passa por ela. 
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O já citado descrédito reaparece nos depoimentos dos(as) profissionais. 

Explicitam-se os limites impostos dentro das equipes e a concepção de Saúde 

da Mulher limitada à gestação-parto-puerpério; o componente religioso se 

destaca.  

Aqui é apenas uma Maternidade, as mulheres têm garantido o 
direito de parir e outros procedimentos obstétricos. Não 
percebo como serviço de referência em saúde da mulher, 
com equipe multidisciplinar, ações de educação em saúde, 
planejamento reprodutivo e acolhimento nas situações de 
violência. 
 
Não há controle social, por isso muitos profissionais das 
equipes fazem o que querem. As usuárias não pensam o 
serviço de saúde como direito, mas como favor. Se é um 
favor o médico atender, é um favor ter medicação, 
ambulância, imagine aborto! 
 
A questão religiosa passa também por mim. Mesmo não 
concordando, entendo que como profissional tenho que 
mediar o direito da mulher. A mulher é que tem que decidir o 
que vai fazer e o Serviço tem que garantir. O aborto é legal 
então eu vou lutar pelo direito da paciente; mas preferia não 
atender nenhum caso e só ver menino nascer. 
 

Entre os depoimentos um inclui o direito ao aborto como direito 

reprodutivo. 

Não tenho nenhum constrangimento em relação ao aborto em 
qualquer situação, mas nem todos os profissionais pensam 
assim. Acho que é uma questão particular, pessoal e que 
deve ser vista caso a caso dentro das circunstâncias da 
mulher. Não é uma coisa banal, mas é algo que precisa ser 
garantido mais do que só o aborto legal. É previsível a 
ocorrência do aborto e acho que tem que fazer parte da 
Política de Saúde da Mulher como o parto, os métodos de 
contracepção. 
 

Lucena (2010) aborda a peculiaridade dos serviços de saúde enquanto 

lugares aonde as mulheres chegam em momentos de dor e fragilidade, 

depositando na equipe necessidades especiais devido ao sofrimento físico-

psíquico, lugares “em que a disciplina, o autoritarismo das instituições (e de 

seus(suas) profissionais) devem dar lugar ao reconhecimento de que 

predomina direito e não o favor” (p. 75). Entre as múltiplas questões que 

interferem na relação mulher-equipe, pensamos que a falta de enfoque de 

gênero prejudica o reconhecimento dos direitos reprodutivos das mulheres e 

favorece posições condenatórias. Na verdade, entendemos que o investimento 
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no conhecimento/aprofundamento da temática, o incentivo à qualificação e ao 

trabalho coletivo seriam aspectos importantes a serem trabalhados. Para a 

gestão municipal e a gestão interna dos serviços entendemos serem estas 

pistas orientadoras para aprimoramento do atendimento à mulher, ao 

reconhecimento dos direitos reprodutivos e à garantia do acesso à saúde 

integral. Para o Movimento, fica a avaliação e a pressão. 

 

Quanto à Gestão 

 

A Gerência da Área Técnica da Saúde da Mulher do município, a partir 

dos depoimentos, é avaliada de forma bastante positiva, desde os(as) 

profissionais à representante feminista. Para os(as) profissionais, a abertura e 

proximidade da gestora e da equipe na relação direta com os serviços é um 

diferencial. A existência de espaços de avaliação e diálogo nos Distritos 

Sanitários com encontros sistemáticos favorece ao acompanhamento das 

ações, prioritariamente as ações direcionadas à gestação-parto-puerpério. Em 

relação à violência contra a mulher e ao aborto legal, o que analisamos é que 

os temas encontram-se subsumidos diante dos de maior enfoque como pré-

natal, parto, puerpério, aleitamento.  

 
Contamos com a Gerência de saúde da mulher que é grande 
parceira nossa, está perto das equipes, a gente tem o celular 
e pode falar direto com a gestora; ela atende as equipes, vem 
nos serviços. Acontecem encontros sistemáticos do Distrito 
sobre a saúde da mulher, a atuação de toda a rede, 
capacitações. Dentro dos programas da PCR o de 
Planejamento Familiar funciona muito bem. Dentro dos 
Direitos Reprodutivos o que é uma interrogação é o aborto 
legal. É o mais difícil nos Direitos Reprodutivos – a saúde da 
mulher no ciclo gravídico puerperal, métodos 
anticoncepcionais é tranquilo – para esses aspectos fazemos 
reuniões, construímos coletivamente o planejamento, 
discutimos como as coisas estão acontecendo. 
 

Para a militante feminista destaca-se o cumprimento do protocolo e a atenção 

humanizada: 

As nossas experiências têm sido muito satisfatórias. Não 
tenho notícia – pode ter havido – de nenhum problema após o 
procedimento, nenhum caso mal sucedido. Cumprimento 
rigoroso da norma técnica da atenção humanizada; essa  
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norma é cumprida ri-go-ro-sa-men-te no Recife. Nossa 
avaliação é muito positiva e gostaríamos muito de que o 
governo estadual pudesse se inspirar nessa experiência e 
levasse a humanização para o interior a partir da experiência 
do Recife. 
 

Outra questão subjacente é que o enfrentamento de temas de ampla 

divergência – como o aborto – só acontecerá com investimento da gestão, à 

semelhança do vivenciado quando da implantação do Programa Nem com uma 

Flor. Coloca-se o imperativo de divulgação do direito ao aborto legal e da 

existência dos serviços de referência a ser enfrentado pelo governo municipal, 

ao lado da necessidade de supervisão do processo de implementação da 

Política, aspectos diretamente relacionados ao acesso das mulheres aos 

direitos estabelecidos. 

A gestora salienta a principal dificuldade a ser superada:  

 
O desafio maior é o monitoramento das ações – a maior 
fragilidade é a dificuldade de monitoramento, de ver de perto 
como as coisas estão acontecendo e se estão acontecendo. 
Para ajustar, melhorar e garantir a melhor atenção às 
mulheres do Recife. 
 

Na fala da representante feminista a discussão violência sexual-aborto 

legal precisa ser enfrentada: 

 
O maior serviço a ser prestado à saúde das mulheres pelo 
governo seria usar os veículos de comunicação públicos pra 
discutir a questão da violência sexual e o aborto legal. Seria 
fazer o enfrentamento ideológico. Seria algo muito polêmico 
porque a igreja evangélica e católica também tá cheia de 
programas de rádio e TV e botaria todos eles contra. Teria 
que ser feito algo com muito cuidado pelas assessorias de 
comunicação das secretarias de saúde de modo a não atrair 
contra o governo a ira dos conservadores, eu acho que é por 
isso que o governo não faz. 
 

Nesse ponto, cabe a problematização da pressão dos segmentos 

contrários às demandas dos Movimentos Feminista e de Mulheres como 

interveniente na laicidade do Estado expressa na implementação das políticas 

públicas – ponto já trabalhado no item sobre Aborto e Religião, mas recorrente 

na análise: seja nos posicionamentos dos(as) profissionais de saúde diante do 

direito ao aborto legal, seja nos encaminhamentos da gestão local e, ao que 

parece, até nas decisões macropolíticas. 



162 
 

Outro aspecto digno de análise, é que a Política de Saúde da Mulher do 

Recife sofreu rebatimentos das mudanças na esfera federal. Apesar da 

mudança de status do Programa (PAISM) para Política Nacional no governo 

Lula, os ajustes fiscais e os cortes nos gastos orçamentários incidiram sobre a 

área dando-lhe recorte residual, pontual; o que também se refletiu nas esferas 

estadual e municipal. O enfraquecimento do movimento popular de saúde foi 

um fator a mais nesse cenário de reduções. Se no plano federal se reduz 

recurso e no nível local se reduz pressão, a política perde.  

 

Quanto aos Movimentos Feminista e de Mulheres 

 

O olhar da maioria dos(as) profissionais entrevistados(as) em relação 

aos Movimentos Feminista e de Mulheres é vago, com certo desconhecimento 

da atuação. Quanto à pergunta sobre a influência dos Movimentos na gestão 

municipal aqui analisada, presente em todas as entrevistas, os depoimentos 

dos(as) profissionais apontam considerar ter havido influência como ideia geral, 

pois dizem não conhecer o Movimento nem suas ações. 

 
Não tenho conhecimento sobre a mobilização ou influência do 
Movimento Feminista, mas acho que tem influência na 
existência dos serviços porque só se consegue as coisas 
lutando. E o Movimento Feminista é quem luta pelas 
mulheres. 
 
Não acompanho os movimentos sociais e sei pouca coisa 
sobre o Movimento Feminista, mas acho que teve influência, 
sim. Sei que a gestão do Prefeito João Paulo teve forte 
presença dos movimentos. 
 

Apenas um(a) profissional se colocou como ciente da existência e luta 

dos Movimentos Feminista e de Mulheres:  

 
O Movimento foi quem tornou possível tudo o que temos hoje, 
tanto na saúde, quanto na Lei e na Justiça. Sem o Movimento 
não teríamos nada, pois nada teria sido dado às mulheres, 
tudo teve que ser tecido pelas mãos do Movimento. 

 

Os depoimentos da representante feminista e da gestora tornam 

perceptível a interlocução, participação em espaços comuns e convergências 

de posição, apesar dos lugares diferenciados que ocupam. Ficando explicitado 
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o entendimento de que o Movimento teve influência direta na conquista de 

políticas para as mulheres incluindo os avanços na Política de Saúde.  

 

Para a gestora:  

 
O Movimento Feminista discute de maneira permanente – o 
aborto está na pauta da discussão. O Movimento pressiona, 
está em diversos fóruns e exerce o controle social no Comitê 
de mortalidade materna, por exemplo. Traz a discussão dos 
direitos reprodutivos como direitos humanos, não só dentro da 
área de saúde da mulher. 
 

No depoimento da representante dos Movimentos Feminista e de 

Mulheres: 

 
O primeiro mandato de João Paulo ainda pegou um momento 
de muita mobilização dos movimentos, de construção de 
políticas e programas de governo. Eu mesma participei de um 
dos grupos de trabalho que construiu o programa de governo, 
isso influenciou até os dias de hoje, mesmo depois da gestão 
João Paulo, particularmente nas políticas para mulheres. 
 

Em seu papel de articulação, mobilização e pressão para ampliação dos 

direitos das mulheres se encontra o principal desafio do Movimento e, ao 

mesmo tempo, sua maior fragilidade. Entendemos ser nessa contradição 

mesma que se encontra a labuta dos movimentos sociais. O depoimento da 

representante feminista expressa esse entendimento e certa frustração em não 

alcançar a pretendida mobilização das mulheres: 

 
O maior desafio do Movimento é a mobilização, essa é a 
agonia. Se a gente conseguisse botar um milhão de mulheres 
na rua a gente resolvia esse problema, danado é que a gente 
não consegue juntar 50. É um desafio, o mesmo desafio do 
início do feminismo. Tudo fica no clandestino, porque você 
concorda, mas não vai pra rua, não quer ser vista. Para as 
mulheres se rebelar publicamente e ir às ruas e ser criticada 
por filho, marido, vizinha; é difícil e isso estava lá no século 
XIX e continua até hoje. O desafio é esse: mobilizar as 
mulheres, grande quantidade de mulheres. 
 

A militante feminista, também avalia o momento político atual quanto ao 

fraco controle social na implementação das políticas e a pequena capacidade 

de supervisão da gestão, como desafios a serem enfrentados. Assinala as 

conquistas do período sob análise como fundamentais e ainda hoje 

asseguradas. 
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Não tem pressão das próprias mulheres nem dos órgãos 
públicos; falta controle social e monitoramento por parte da 
gestão. Ainda assim no NE a política de saúde da mulher do 
Recife ainda é uma das melhores. Em muito estados nem se 
sonha ter o que temos aqui; o interior do estado é muito ruim, 
saindo da capital a situação é bem precária. Mas no Recife é 
muito boa, inclusive a qualidade dos serviços, ainda está 
muito próximo dos valores e ainda põe em prática o que foi 
acordado em tempos atrás. 
 

Em seu depoimento a militante feminista reconhece limites na influência 

do Movimento em comparação com o governo - que dispõe da máquina pública 

- e com os segmentos religiosos - que conta com a possibilidade de 

proselitismo forte junto aos fiéis, expandida pela propriedade de emissoras de 

comunicação, hoje fato comum para uma variedade de denominações 

evangélicas e da Igreja Católica.  

Ressalta-se que o menor potencial de recursos materiais e financeiros é 

característico dos movimentos sociais e que sua força se encontra na 

mobilização popular. Quanto aos Movimentos Feminista e de Mulheres tem-se 

a marca de sua influência na consolidação de políticas para as mulheres 

apesar dos limites que lhe são peculiares. 

Na disputa em relação ao direito ao aborto, o movimento é o 
setor mais fraco, que não tem rádio nem TV nem usa a fé das 
pessoas em Deus pra fazer proselitismo, nem tem fiéis - o 
governo sabe que estaria sozinho se enfrentando com os 
religiosos, porque o movimento não tem força pra fazer o 
debate no mesmo plano. Isso dificulta nossa ação. 

 

O alcance da ação do movimento social está atrelado a fatores diversos. 

Inclui a própria capacidade de organização e atuação, a correlação de forças 

presentes, a conjuntura dada, ressaltando seu caráter histórico. Os tempos 

atuais são marcados por fluidez de posições políticas e retraimento dos 

movimentos sociais. Os denominados „novos movimentos sociais‟ – 

categorização em que se situa o Movimento Feminista – enfrentam, dentre 

outros limites, o fato de que “o particularismo de suas demandas teve a 

tendência a isolar em um grupo de problemas específicos, favorecendo seu 

fechamento em práticas localizadas” (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2010, p. 

166).  

Os Movimentos Feminista e de Mulheres, situados fora da esfera 

imediata do trabalho e da produção e com a definição da superação da 
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opressão das mulheres como bandeira principal é único e, por vezes, parece 

tornar-se separatista, mesmo que mantenha relações com partidos políticos e 

outros movimentos sociais. É um movimento de longa duração histórica e de 

muitas conquistas ainda que se apresente polissêmico, heterogêneo (TRAT 

apud HIRATA, 2000). Seu lugar peculiar de movimento social sexuado, que 

propõe a reflexão/discussão permanente da diversidade de relações sociais 

fundamentais que estruturam a sociedade (relações de classe, de gênero, de 

raça/etnia), conseguiu trazer para o campo da saúde coletiva a 

problematização da saúde das mulheres como pauta para políticas públicas, 

incluindo seus direitos reprodutivos que eram até pouco tempo ignorados e 

hoje são materializados em serviços de assistência às mulheres. 

É mérito do movimento que o enfoque de gênero tenha sido incorporado 

dentro do Estado, no âmbito da saúde, problematizando que o acesso, a 

experiência e as necessidades em relação ao corpo e à saúde são 

diferenciados por gênero e estão mediados pelos sistemas vigentes. Para os 

Movimentos Feminista e de Mulheres a sexualidade e os corpos são o território 

por excelência da transação e negociação dos interesses compartilhados e 

opostos entre homens e mulheres, e seus resultados se expressam no 

exercício dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres (CAVERO, 2002). 

Ao longo do trabalho e com base nos depoimentos dos(as) 

entrevistados(as), podem-se perceber conquistas consolidadas como 

resultados da mobilização do Movimento, embora haja desafios que 

permanecem, nessa acirrada e extensa luta pelos direitos das mulheres e 

superação da desigualdade que lhes é imposta. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O encerramento do texto perece apontar para um retorno ao começo, 

como uma forma de reencontrar as proposições iniciais, os objetivos e de, ao 

mesmo tempo, retomar o diálogo com autores(as) que se constituíram em 

referenciais. Retomaremos o percurso vivenciado, o referencial teórico utilizado 

e apontaremos pontos que precisam ser aprofundados. 

 

Do Percurso  

 

Trazemos a ideia de percurso como caminho trilhado nessa diversidadde 

de buscas: leituras, encontros com a orientadora, diálogos, reflexões, 

indagações e a realização da coleta de dados. 

Em nossa compreensão uma das principais marcas da atividade de 

pesquisa é a possibilidade do encontro com o novo, com o que ainda não foi 

dito, observado. Durante o processo de definição do tema, objeto, campo 

muitas eram as inseguranças, os temores. Trilhar o caminho ajuda a perder o 

medo e fortalece o desejo de aproximar-se, desvendar, conhecer. O início da 

pesquisa de campo, as várias idas aos serviços, a realização das entrevistas, a 

transcrição dos conteúdos, o tempo investido nas releituras e nas reflexões 

possibilitaram aprendizagens possíveis apenas através do trabalho acadêmico 

de desvelamento da realidade. 

Quando da decisão de estudar „aborto legal como direito em efetivação 

nos serviços de saúde do Recife‟ tínhamos em mente uma imagem ideal do 

funcionamento de tais serviços dentro da rede de atenção às mulheres em 

situação de violência. Ao longo das entrevistas e das diversas idas aos 

serviços, logo foram se explicitando as contradições internas – referentes aos 

limites postos nas equipes dos serviços; e as externas - a distância entre o 

direito estabelecido e o acesso. Ambas, a nosso ver, permeadas pela ordem 

social desigual de gênero que permite que as mulheres sejam vistas em 

condição subalterna em relação ao poder masculino em suas expressões 

institucionais - como o poder médico, judicial, científico. 

Objetivamos analisar a interface entre as ações públicas municipais 

relacionadas ao aborto legal em sua efetivação e a luta do Movimento 
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Feminista na implementação da Política de Saúde da Mulher orientada pela 

ótica dos Direitos Reprodutivos. No correr da pesquisa, tanto as leituras, como 

a observação e as falas dos sujeitos apontaram para o reconhecimento da 

mobilização feminista como fundamental na construção de políticas para as 

mulheres. Essa compreensão foi ampliada por outros fatores também 

importantes no processo de implantação dos serviços de atenção à mulher em 

situação de violência no município do Recife: uma gestão conectada a 

demandas populares pela proximidade política com os movimentos sociais; a 

participação de feministas em cargos estratégicos na gestão da saúde; 

alinhamento das gestões federal, estadual e municipal às demandas dos 

Movimentos Feminista e de Mulheres, expressas na criação de políticas 

públicas e reformas legais. 

Posições iniciais foram mais bem clarificadas, conforme apresentamos a 

seguir: 

 A violência contra a mulher é sustentada por um sistema 

desigual de gênero e sustentado pela ordem patriarcal, e se 

acirra no contexto do modo capitalista de 

produção/reprodução;  

 A violência contra a mulher é tema que mobiliza o Estado, a 

sociedade e as próprias mulheres, em maior ou menor escala; 

a vinculação entre a violência e o aborto ainda está por ser 

construída tanto em defesa da garantia de serviços de 

referência, quanto no que se refere ao reconhecimento da 

morbimortalidade feminina por causas relacionadas ao aborto 

clandestino e inseguro como mais uma forma de violência 

imposta às mulheres; 

 O campo da saúde tem sido um dos mais permeáveis à ação 

dos Movimentos Feminista e de Mulheres; os avanços no 

reconhecimento dos direitos reprodutivos das mulheres são 

uma clara demonstração de conquistas do Movimento dentro 

do Estado; 

 A existência da rede pública de serviços é fundamental para 

atendimento de mulheres em situação de violência, uma vez 
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que, dificilmente, seria possível apoio semelhante fora do 

âmbito do Estado; 

 Os serviços de Saúde de referência em aborto legal 

apresentam a contradição de existir como direito, mas 

negar/dificultar/restringir o acesso. O exercício do controle 

social (sociedade civil) e o monitoramento das ações 

(Movimento, Governo) são chaves para superação da 

distância entre o direito e o acesso das mulheres aos direitos 

assegurados. 

 

Quanto à hipótese de trabalho - o direito ao aborto legal é produto da 

luta feminista e se concretiza nos serviços de referência para atendimento às 

mulheres em situação de violência – já assinalamos antes que essa hipótese 

foi se reconstruindo no processo de implementação da pesquisa, com a 

observação e a realização das entrevistas. Atribuíamos singular significado aos 

serviços por entendê-los como um marco de força do movimento social, 

considerando a estrutura social desigual de gênero e o Estado patriarcal, 

contraditoriamente permeável às demandas das mulheres. 

O que podemos concluir a partir de nosso estudo é que, de fato, a 

existência dos serviços no plano da garantia de direitos significa avanço 

indubitável; no plano do acesso exige ação permanente na supervisão das 

ações e na efetivação do controle social. Sua frágil construção no cenário dos 

direitos reprodutivos é ainda estratégia de uso remoto pelas mulheres que 

engravidam em consequência da violência sexual; sendo publicizado em casos 

emblemáticos que surgem na mídia e mobilizam a opinião pública. As mulheres 

continuam construindo estratégias próprias de enfrentamento da violência (ou 

se resignando), embora já se tenha por estabelecido o enfrentamento da 

violência sexual de forma mais ativa, o entendimento da violência sexual como 

crime e o reconhecimento da rede de atenção disponível às mulheres. Há, 

porém, a interseção violência sexual-aborto legal como construção a ser 

reconhecida e incorporada ao universo dos direitos das mulheres. 

As aproximações ao objeto de pesquisa possibilitaram maior clareza 

quanto às nossas indagações iniciais. O acesso restrito ao direito ao aborto 

legal devido a não divulgação do direito, aos impedimentos postos pelas 
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equipes dos serviços, aos pressupostos ideológicos e religiosos subjacentes a 

posições contrárias ao direito, à baixa eficácia123 da ação governamental diante 

da questão, levou-nos à concepção de interdição posta às mulheres como 

ponto fundamental em nossa análise. Tomamos emprestado a ideia do 

procedimento de interdição judicial de que são alvo pessoas incapazes de 

decidir por si, tuteladas por outros – agentes familiares ou públicos constituídos 

para decidir por elas. Em relação às mulheres esse é um recurso amplamente 

utilizado na história, prova da desigualdade de gênero expressa na assimetria 

de poder com a qual convivem. 

 

Do Referencial Teórico 

 

Para estudo do tema aborto legal, partimos do referencial dialético que 

se baseia numa visão de totalidade e considera o movimento, as contradições 

da realidade. Dialogamos com diversos(as) autores(as) para pensar a realidade 

como um todo complexo, com múltiplas determinações e contradições, na qual 

se insere a Questão Social com diferentes expressões da desigualdade gerada 

pelo modo de produção capitalista. As mulheres, em sua condição particular de 

subalternidade, sofrem os efeitos da Questão Social de forma agudizada. 

Entendíamos necessário pensar em nível macro, o Estado capitalista e, 

ao mesmo tempo, patriarcal e racista (SAFFIOTI, 1999; 2004) e os 

desdobramentos da ação estatal direcionada às mulheres como enfaticamente 

voltadas ao papel de mãe e cuidadora do lar e da família, intrinsecamente 

vinculada à reprodução da força de trabalho.  

Na contradição da ação do Estado como representante dos interesses 

do Capital e ao mesmo tempo permeável às demandas sociais, garantindo 

consensos possíveis nessa lógica, situamos a ação dos Movimentos Feminista 

e de Mulheres, ressaltando seu caráter histórico, avanços e desafios. Nessa 

perspectiva pensamos na questão da legalização do aborto enquanto bandeira 

do Movimento que situa a questão como mais uma forma de violência imposta 

às mulheres de acordo com a ordem social desigual de gênero.  

                                                           
123

 Critério de avaliação que busca verificar a consecução dos objetivos previamente 
estabelecidos (FRASSON, 2001). 
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O direito ao aborto legal foi trabalhado como conquista da mobilização 

feminista, e contraditoriamente atrelado à Política de Saúde da Mulher que, 

apesar dos avanços alcançados, persiste em enfatizar a maternidade como 

foco da saúde da mulher. Os serviços de saúde referenciados como rede de 

atenção à mulher em situação de violência trazem a marca da contradição, 

principalmente expressa na distância entre o direito e o acesso e nos limites – 

ético-profissionais, pessoais, religiosos, morais - com os quais se deparam as 

mulheres usuárias dos serviços. 

Os altos índices de abortos inseguros realizados no país dão conta de 

um grave problema de saúde pública; o enfrentamento, entretanto, permanece 

sendo feito na esfera policial e judicial. Persiste a idéia de que a gravidez deve 

ser mantida pela mulher, ainda que seja indesejada, sob pena de que ela seja 

indiciada e presa. Tal prática de interdição e controle dos corpos das mulheres 

reatualiza séculos de patriarcado.  

Problematizamos o aborto como uma questão diretamente ligada à 

posição de subordinação das mulheres na sociedade e à desigualdade de 

gênero, especialmente no que toca à sua sexualidade e decisões sobre 

reprodução. A criminalização do aborto atrela-se à estrutura social patriarcal, 

numa clara distinção de posição e poder entre as mulheres e os homens e se 

constitui em mais uma violência imposta às mulheres ao vetar o direito de 

decidir livremente sobre a própria vida.  

As imbricações entre Gênero, Poder, Violência contra a Mulher e Aborto, 

assumiram centralidade em nosso estudo. Entendemos que as relações de 

poder estabelecem controle diferenciado e hierarquizado quanto ao acesso a 

recursos materiais e simbólicos, cabendo a pergunta do ex-ministro da Saúde, 

José Gomes Temporão, „se homens engravidassem essa questão já teria sido 

resolvida? Do poder como potência as mulheres são alijadas pelo princípio de 

sujeição em que se encontram (RIOT-SARCEY apud HIRATA, 2000). A 

perspectiva de gênero e suas ferramentas conceituais funcionam como chave 

hermenêutica para entender que a opressão das mulheres é marcada pela 

condição de subalternidade que lhes é imposta por uma ordem desigual 

estruturante das relações sociais. 

A luta feminista por mudanças de posição das mulheres questiona o 

lugar de submissão em casa e no mundo público. A incidência feminista no 
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âmbito do Estado, particularmente na área de Saúde da Mulher, ocasionou 

deslocamentos importantes; um deles foi a discussão da Saúde da Mulher 

articulada aos Direitos Reprodutivos, baseada numa concepção ampla da 

saúde e na noção de autonomia das mulheres.  

 

Dos pontos a aprofundar 

 

A subutilização dos serviços de referência para atendimento de 

mulheres em situação de violência e o baixo número de procedimentos de 

aborto legal realizados nesses dez anos de implantação do Programa Nem 

com uma Flor, levantou interessantes pontos a investigar, os quais podem ser 

alvo de estudos futuros. Indagamos: 

 

As mulheres desconhecem os permissivos legais para realização do 

aborto?  

As mulheres desconhecem os serviços de referência? 

As mulheres procuram os serviços, mas não sendo devidamente 

acolhidas, desistem? 

As mulheres utilizam-se de soluções próprias para interromper uma 

gravidez resultante de violência sexual? 

A pressão familiar sobre as mulheres em não quebrar o pacto de 

silêncio124 impede a busca de recursos públicos e o acesso ao direito? 

 

Entendemos que as questões supracitadas apresentam conexões com a 

interdição imposta às mulheres de diferentes maneiras, em diferentes 

contextos. Acentua a fragmentação público-privado – exemplificada pela citada 

pressão familiar e soluções próprias das mulheres diante da violência - e expõe 

limites na implementação da Política de Saúde como integrada a outras ações 

de enfrentamento da violência contra a mulher – não divulgação da existência 

dos serviços e falta de supervisão da atuação. 

 

 

                                                           
124

 Os estudos sobre violência doméstica apontam um acordo perverso assim denominado, 
para resguardar o equilíbrio, ainda que precário, da unidade familiar. 
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Reconhecemos que há um longo caminho a percorrer quando a utopia – 

entendida como lugar que ainda não existe – é a superação da violência, 

expressão da desigualdade de gênero que mantém as mulheres em condição 

de subalternidade.  

Em relação ao aborto, o desafio é ainda maior dadas as posições 

contrárias que são levantadas. Mesmo o aborto legal, assegurado, mas não 

menos controverso, exige diligência do Governo quanto à sua permanência na 

rede de serviços, qualificação da atenção, socialização de informações sobre o 

Programa Nem com uma Flor-, adequada implementação/supervisão da 

política. 

A incidência dos Movimentos Feminista e de Mulheres permanece 

imprescindível: através da ação política junto às mulheres, desenvolvimento de 

leitura crítica da realidade, reflexão, mobilização; fortalecendo sua postura 

propositiva, participativa e crítica. Segue como basilar a luta dos Movimentos 

no plano macro – para a revisão da legislação e construção de políticas - e na 

atuação direcionada ao empoderamento e organização das mulheres.  

Faz-se necessário um conjunto de ações, ao mesmo tempo políticas e 

operacionais, nos âmbitos do Estado e da sociedade na perspectiva de 

construir uma nova realidade. Sempre com vistas à Democracia!  
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6. ANEXOS 

6.1. Roteiro das Entrevistas 

Entrevista 1 
 

Representantes do Movimento Feminista/Fórum de Mulheres de 
Pernambuco  

 
IDENTIFICAÇÃO: 
Nome             
Idade ______ Cor ________Tempo no Movimento de Mulheres   
 ______ 
Instituição ______________________ Cargo/Função  
 ____________ 
 
1. Fale sobre o Movimento Feminista no Recife. 

2. Qual(s) a(s) grande(s) bandeira(s) de luta atual(s)? 

3. O que diz o Movimento sobre Direitos Reprodutivos e sobre aborto? 

4. A Política de Saúde da Mulher no município do Recife atua alinhada a 

esses Direitos? 

5. Qual a „agenda‟ do Movimento em prol da descriminalização/legalização do 

Aborto?  

6. A gestão municipal (2000-2008) considerou essa agenda para direcionar 

ações? SIM-NÃO-POR QUÊ. 

7. Os serviços municipais de saúde que realizam aborto legal são 

considerados um avanço nesse contexto? Por quê? 

8. Quanto a esses serviços como analisa: surgimento, funcionamento, 

importância, alcance, disponibilidade das equipes, falhas/problemas? 

9. Que análise faz da atuação do Governo Municipal quanto à Saúde da 

Mulher, ao aborto e ao aborto legal? 

10. Considera que o Movimento Feminista influenciou a Gestão Municipal 

(2000-2008) na implementação da Política de Saúde da Mulher e na 

efetivação do direito ao aborto legal? 

11. A existência de serviços públicos que realizem o procedimento de aborto 

legal garante à mulher o acesso ao direito? SIM-NÃO-POR QUÊ. 

12. Qual seria uma ação pública municipal fundamental para maior 

reconhecimento dos Direitos Reprodutivos das mulheres? 

13. Qual seria um desafio posto ao Movimento Feminista quanto ao aborto? 
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Entrevista 2 
 

Gestor/a(s) da Política de Saúde da Mulher da Prefeitura da Cidade do 
Recife 

 
IDENTIFICAÇÃO: 
Nome             
Idade _______Sexo ____ Cor ________ Tempo na Função     

 
1. O que entende por Direitos Reprodutivos? 

2. A Política de Saúde da Mulher no município do Recife atua alinhada a 

esses Direitos? 

3. A gestão municipal (2000-2008) considerou os Direitos Reprodutivos das 

mulheres para direcionar ações? SIM-NÃO-POR QUÊ. 

4. Fale sobre os serviços de atenção à Saúde da Mulher: quantidade; 

localização nas Regiões Político-administrativas (RPA‟s); capacitação de 

profissionais. 

5. Há discussão na gestão e/ou nas equipes sobre aborto, aborto legal, 

mulheres em situação de abortamento? 

6. Como se deu a implantação de serviços que realizam aborto legal? 

7. Esses serviços são considerados um avanço quanto ao reconhecimento 

dos Direitos Reprodutivos das mulheres? SIM-NÃO-POR QUÊ. 

8. Quanto a esses serviços como analisa: surgimento, funcionamento, 

importância, alcance, disponibilidade das equipes, falhas/problemas? 

9. Que análise faz da atuação do Governo Municipal (2000-2008) quanto à 

Saúde da Mulher, aos Direitos Reprodutivos, ao aborto e ao aborto 

legal? 

10. Considera que o Movimento Feminista influenciou a Gestão Municipal 

(2000-2008) na implementação da Política de Saúde da Mulher e na 

efetivação do direito ao aborto legal? 

11. A existência de serviços públicos que realizem o procedimento de aborto 

legal garante à mulher o acesso ao direito? SIM-NÃO-POR QUÊ. 

12. Qual seria uma ação pública municipal fundamental para maior 

reconhecimento dos Direitos Reprodutivos das mulheres? 
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Entrevista 3 
 

Profissionais de Saúde  
 

IDENTIFICAÇÃO: 
Nome             
Idade ______ Sexo____ Cor ________ Profissão    __________ 
Unidade de Saúde________________________________________________ 
 
1. O que entende por Direitos Reprodutivos? 

2. A Política de Saúde da Mulher no município do Recife atua alinhada a 

esses Direitos? 

3. Tem conhecimento da rede de atenção à Saúde da Mulher no município? 

Se SIM, como a avalia? 

4. Dentro dessa rede, como analisa os serviços que realizam aborto legal? 

5. Sobre esses serviços, como analisa: importância, funcionamento, 

atendimento às usuárias, disponibilidade da equipe? 

6. Sobre seu trabalho na equipe de um serviço de saúde que realiza aborto 

legal, como se sente?  

7. Considera que o Movimento Feminista influenciou a Gestão Municipal 

(2000-2008) na implementação da Política de Saúde da Mulher e na 

efetivação do direito ao aborto legal? 

8. Considera que a existência dos serviços garante à mulher o acesso ao 

direito ao aborto legal? 

9. A implantação desses serviços foi alvo de discussão da gestão e/ou da 

equipe? 

10. Há discussão atual da equipe sobre aborto, aborto legal, mulheres em 

situação de abortamento? 

11. Há discussão atual, proposta pela gestão, pelo Movimento Feminista etc., 

sobre aborto, aborto legal, mulheres em situação de abortamento? 
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6.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

Título da Pesquisa: O Aborto Legal no contexto da Política de Saúde da Mulher 

e dos Direitos Reprodutivos 

 

Declaro que estou ciente de estar participando da pesquisa que tem 

como finalidade principal investigar o direito ao aborto legal em sua efetivação 

em serviços de saúde municipais. Fica acordado que as informações por mim 

fornecidas não serão utilizadas para outro fim além deste. 

A realização desta pesquisa poderá trazer como benefício à sociedade, 

através do contato com o tema, hoje escasso no meio acadêmico, melhor 

compreensão, abrindo espaço para reflexões e aprimoramento da atenção à 

saúde da mulher. Para os sujeitos da pesquisa – profissionais, militantes, 

gestores/as - poderá trazer como benefícios, possibilitar reflexão sobre seu 

saber e fazer, o que pode resultar numa atenção cada vez mais aprimorada às 

mulheres, como também pode servir de estímulo à construção de novos 

protocolos e/ou fluxos na atenção à saúde da mulher. 

Como risco de participação há a possibilidade de durante a entrevista, o 

entrevistado sentir-se constrangido com alguma pergunta, irritado, tendo o 

entrevistado o direito de solicitar a interrupção da entrevista ou omissão de 

qualquer parte que deseje. Casos especiais, se necessário, poderão ser 

encaminhados para atendimento por profissionais da Clínica Psicológica da 

UFPE. 

Será utilizada a entrevista individual para a realização do trabalho de 

campo, a qual será gravada e transcrita posteriormente, para efeitos de 

análise, com a garantia de que apenas a pesquisadora e possivelmente a 

orientadora terá acesso a íntegra das transcrições. Também é garantido que na 

divulgação da pesquisa, não haverá divulgação desta entrevista na íntegra e 

nem de nomes ou qualquer outra informação que possa identificar o 

entrevistado. Ficando todo o material produzido nesta entrevista (gravações e 

transcrições) em poder da pesquisadora, que o manterá em arquivo pessoal 

confidencial. 
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Fui informado que a pesquisa não envolve riscos ou danos à saúde e 

que a equipe de pesquisa garantirá a confidencialidade e o anonimato.  

O contato para qualquer esclarecimento de que necessite, será realizado 

com a pesquisadora DELÂINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO, aluna do 

Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, da 

UFPE, Cidade Universitária, telefone: (81) 2126 8374. 

(81) 8841 3028, E-mail: delainemelo@uol.com.br. Endereço Comercial: Rua 

Emília Torreão, 135 – Afogados – Fone: 3355 4296. 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP: Av. Prof. Moraes Rego, s/n 

– Cidade Universitária – Recife-PE. Fone: 2126 8588. E-mail: cepccs@ufpe.br. 

Estou ciente que se trata de uma atividade voluntária. Posso desistir a 

qualquer momento e minha participação não envolve nenhuma remuneração. 

Nestes termos, posso recusar e/ou retirar este consentimento, informando aos 

pesquisadores, sem prejuízo para ambas as partes a qualquer momento que 

eu desejar sem que isso acarrete qualquer prejuízo à minha pessoa. Tenho o 

direito também de determinar que sejam excluídas do material da pesquisa 

informações que já tenham sido dadas. 

Após ter lido e discutido com o entrevistador os termos contidos neste 

consentimento esclarecido, concordo em participar como informante, 

colaborando, desta forma, com a pesquisa. A assinatura desse 

consentimento não inviabiliza nenhum dos meus direitos legais. 

Recife, ______/_________________/ 2011. 

Nome completo ____________________________________________ 

Assinatura ________________________________________________ 

Entrevistadora – Delâine Cavalcanti Santana de Melo 

Assinatura ________________________________________________ 

Testemunhas: 

Nome ____________________________________________________ 

Assinatura ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:delainemelo@uol.com.br


191 
 

6.3. PORTARIA MS/GM Nº 1.508, DE 1º DE SETEMBRO DE 2005. 

Dispõe sobre o Procedimento de 
Justificação e Autorização da Interrupção 
da Gravidez nos casos previstos em lei, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS. 

R E S O L V E: 

Art. 1º O Procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da 
Gravidez nos casos previstos em lei é condição necessária para adoção de qualquer 
medida de interrupção da gravidez no âmbito do Sistema Único de Saúde, excetuados 
os casos que envolvem riscos de morte à mulher. 

Art. 2º O Procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da 
Gravidez nos casos previstos em lei compõe-se de quatro fases que deverão ser 
registradas no formato de Termos, arquivados anexos ao prontuário médico, garantida 
a confidencialidade desses termos.  

Art. 3º A primeira fase é constituída pelo relato circunstanciado do evento, 
realizado pela própria gestante, perante dois profissionais de saúde do serviço.  

Parágrafo único. O Termo de Relato Circunstanciado deverá ser assinado 
pela gestante ou, quando incapaz, também por seu representante legal, bem como por 
dois profissionais de saúde do serviço, e conterá:  

I - local, dia e hora aproximada do fato;  

II - tipo e forma de violência;  

III - descrição dos agentes da conduta, se possível; e  

IV - identificação de testemunhas, se houver. 

Art. 4º A segunda fase dá-se com a intervenção do médico que emitirá 
parecer técnico após detalhada anamnese, exame físico geral, exame ginecológico, 
avaliação do laudo ultrassonográfico e dos demais exames complementares que 
porventura houver.  

§ 1º Paralelamente, a mulher receberá atenção e avaliação especializada por 
parte da equipe de saúde multiprofissional, que anotará suas avaliações em 
documentos específicos. 

§ 2º Três integrantes, no mínimo, da equipe de saúde multiprofissional 
subscreverão o Termo de Aprovação de Procedimento de Interrupção da Gravidez, 
não podendo haver desconformidade com a conclusão do parecer técnico. 

§ 3º A equipe de saúde multiprofissional deve ser composta, no mínimo, por 
obstetra, anestesista, enfermeiro, assistente social e/ou psicólogo.  

Art. 5º A terceira fase verifica-se com a assinatura da gestante no Termo de 
Responsabilidade ou, se for incapaz, também de seu representante legal, e esse 
Termo conterá advertência expressa sobre a previsão dos crimes de falsidade 
ideológica (art. 299 do Código Penal) e de aborto (art. 124 do Código Penal), caso não 
tenha sido vítima de violência sexual.  

Art. 6º A quarta fase se encerra com o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, que obedecerá aos seguintes requisitos:  

I - o esclarecimento à mulher deve ser realizado em linguagem acessível, 
especialmente sobre:  
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a) os desconfortos e riscos possíveis à sua saúde;  

b) os procedimentos que serão adotados quando da realização da 
intervenção médica;  

c) a forma de acompanhamento e assistência, assim como os profissionais 
responsáveis; e  

d) a garantia do sigilo que assegure sua privacidade quanto aos dados 
confidenciais envolvidos, exceto quanto aos documentos subscritos por ela em caso 
de requisição judicial;  

II - deverá ser assinado ou identificado por impressão datiloscópica, pela 
gestante ou, se for incapaz, também por seu representante legal; e  

III - deverá conter declaração expressa sobre a decisão voluntária e 
consciente de interromper a gravidez. 

Art. 7º Todos os documentos que integram o Procedimento de Justificação e 
Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, conforme Modelos 
dos Anexos I, II, III, IV e V desta Portaria, deverão ser assinados pela gestante, ou, se 
for incapaz, também por seu representante legal, elaborados em duas vias, sendo 
uma fornecida para a gestante  

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 9º Fica revogada a Portaria nº 1145/GM, de 7 de julho de 2005, publicada 
no Diário Oficial da União nº 130, de 8 de julho de 2005, Seção 1, página 31.  

SARAIVA FELIPE 



193 
 

6.4. Formulários utilizados nos Serviços de Atendimento à Mulher 

em Situação de Violência 

(IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO) 

TERMO DE RELATO CIRCUNSTANCIADO 

Eu,______________________________________, brasileira,_______anos, portadora 
do documento de identificação tipo__________, nº________, declaro que no dia 
_____, do mês _______________do ano de ________ às ________, no endereço 
________________________________ (ou proximidades – indicar ponto de 
referência) ___________________________, bairro____________, 
cidade__________________________, fui vítima de crime de violência sexual, nas 
seguintes circunstâncias:________________ 
____________________________________________________________ 

Em caso de agressor(s) desconhecido (os) 

Declaro ainda, que fui agredida e violentada sexualmente por _______homem(s) de 
aproximadamente ____________anos, raça/cor ______________cabelos 
___________________________, trajando (calça, camisa, camisetas, tênis e outros), 
outras informações (alcoolizado, drogado, condutor do veículo/tipo ________ etc.). 

O crime foi presenciado por (se houver testemunha) _________________ 
_______________________ 

Em caso de agressor (a) (s) conhecido (a) (s) 

Declaro ainda, que fui agredida e violentada sexualmente por (informação opcional) 
____________________________________, sendo meu/ 
minha_________________________ (indicar grau de parentesco ou de 
relacionamento social e afetivo), com ___________anos de idade e que no momento 
do crime encontrava-se/ou não (alcoolizado, drogado). 

O crime foi presenciado por (se houver testemunha) _________________ 
_______________________________. 

É o que tenho/temos a relatar  

Local e data:________________________________  

___________________________________________________  
Nome, identificação e assinatura  

_____________________________________________________  
TESTEMUNHAS  

___________________________________________________  
Profissional de saúde  

Nome, identificação e assinatura  

___________________________________________________  
Profissional de saúde  

Nome, identificação e assinatura 
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(IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO)  

PARECER TÉCNICO  

Em face da análise dos resultados dos exames físico geral, ginecológico, de 
ultrassonografia obstétrica e demais documentos anexados ao prontuário hospitalar 
nº______________ da paciente _________________________ 
_______________________________, documento tipo______nº_______; manifesta-
se pela compatibilidade entre a idade gestacional e a da data da violência sexual 
alegada.  

Local e data:_________________________________ 

 

 

Médico 
(assinatura e carimbo) 
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(IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO)  

TERMO DE APROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ 
RESULTANTE DE ESTUPRO  

Nesta data, a Equipe de Saúde multidisciplinar do Serviço de_____________ do 
Hospital ______________________, avaliou o pedido de interrupção de gestação, 
fundamentado na declaração de violência sexual apresentada, pela usuária 
_______________________________________________, portadora do documento 
de identificação tipo __________, nº ________, registro hospitalar nº__________com 
________semanas de gestação. Atesta-se que o pedido se encontra em conformidade 
com o artigo 128 do inciso II do Código Penal, sem a presença de indicadores de falsa 
alegação de crime sexual. Portanto, APROVA-SE, de acordo com a conclusão do 
Parecer Técnico, a solicitação de interrupção de gestação formulada pela paciente 
e/ou por seu representante legal.  

Local e data_________________________________  

RESPONSÁVEIS PELA APROVAÇÃO  

Equipe multiprofissional:  

____________________________________________  
Carimbo e assinatura  

_____________________________________________  
Carimbo e assinatura  

______________________________________________  
Carimbo e assinatura 
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(IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO)  

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

Por meio deste instrumento, eu _______________________, portadora do documento 
de identificação tipo____________nº__________, ou legalmente representada por 
_____________________________________ ______, portador (a) do documento de 
identificação tipo_____________ nº_________, assumo a responsabilidade penal 
decorrente da prática dos crimes de Falsidade Ideológica e de Aborto, previstos nos 
artigos 299 e 124 do Código Penal Brasileiro, caso as informações por mim prestadas 
ao serviço de atendimento às vítimas de violência sexual do 
Hospital_________________________________________ NÃO correspondam à 
legítima expressão da verdade. 

Local e data:______________________________ 

 

__________________________________________  

Nome, identificação e assinatura 
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(IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO)  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

INTERRUPÇÃO DE GRAVIDEZ RESULTANTE DE VIOLÊNCIA SEXUAL 

Por meio deste instrumento eu,__________________________, documento de 
identificação tipo ____________________, nº_____________registro hospitalar 
nº____________ e/ou meu representante 
legal/responsável_______________________ documento de identificação tipo 
_________ nº ___________, em conformidade com o Artigo 128, inciso II do Código 
Penal Brasileiro, exerço o direito de escolha pela interrupção da gestação de forma 
livre, consciente e informada.  

Declaro que estou informada da possibilidade de manter a gestação até o seu término, 
sendo-me garantido os cuidados de pré-natal e parto, apropriados para a situação; e 
das alternativas após o nascimento, que incluem a escolha de permanecer com a 
criança e inseri-la na família, ou de proceder com os mecanismos legais de doação.  

Declaro, estar esclarecida (os) dos procedimentos médicos que serão adotados 
durante a realização da intervenção (abortamento previsto em Lei), bem como dos 
desconfortos e riscos possíveis à saúde, as formas de assistência e 
acompanhamentos posteriores e os profissionais responsáveis.  

Declaro, que me é garantido o direito ao sigilo das informações prestadas, exceto em 
caso de requisição judicial. 

Declaro, outrossim, que após convenientemente esclarecida pelos profissionais de 
saúde e ter entendido o que me foi explicado, solicito de forma livre e esclarecida a 
interrupção da gestação atual decorrente de violência sexual, e autorizo a equipe do 
Hospital ____________________________________ aos procedimentos necessários. 

 
 

Local e data:__________________________________ 

_________________________________ 
Nome, identificação e assinatura  

______________________________ 
Testemunha  

Nome, identificação e assinatura  

________________________________ 
Testemunha 

Nome, identificação e assinatura 
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6.5. Lei da Notificação Compulsória da Violência contra a Mulher 
pelos Serviços de Saúde 

 
LEI N.º 10.778, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2003 

 
Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de 
violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou 
privados. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Constitui objeto de notificação compulsória, em todo o território nacional, 
a violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados. 
§ 1º Para os efeitos desta Lei, deve-se entender por violência contra a mulher 
qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como 
no privado. 
 
§ 2º Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência física, sexual e 
psicológica e que: 
I – tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra 
relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo 
domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, 
maus-tratos e abuso sexual; 
II – tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que 
compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus-tratos de 
pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual 
no lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, 
estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar; e 
III – seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que 
ocorra. 
 
§ 3º Para efeito da definição serão observados também as convenções e 
acordos internacionais assinados pelo Brasil, que disponham sobre prevenção, 
punição e erradicação da violência contra a mulher. 
Art. 2º A autoridade sanitária proporcionará as facilidades ao processo de 
notificação compulsória, para o fiel cumprimento desta Lei. 
Art. 3º A notificação compulsória dos casos de violência de que trata esta Lei 
tem caráter sigiloso, obrigando nesse sentido as autoridades sanitárias que a 
tenham recebido. 
Parágrafo único. A identificação da vítima de violência referida nesta Lei, fora 
do âmbito dos serviços de saúde, somente poderá efetivar-se, em caráter 
excepcional, em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo da autoridade 
sanitária e com conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável. 
 
Art. 4º As pessoas físicas e as entidades, públicas ou privadas, abrangidas 
ficam sujeitas às obrigações previstas nesta Lei. 
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Art. 5º A inobservância das obrigações estabelecidas nesta Lei constitui 
infração da legislação referente à saúde pública, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis. 
 
Art. 6º Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória prevista nesta Lei, o 
disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. 
 
Art. 7º O Poder Executivo, por iniciativa do Ministério da Saúde, expedirá a 
regulamentação desta Lei. 
 
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor 120 (cento e vinte) dias após a sua publicação. 
Brasília, 24 de novembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Humberto Sérgio Costa Lima 
José Dirceu de Oliveira e Silva 
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6.6. Portaria de Instituição da Notificação Compulsória de Violência 
contra a Mulher 

 
PORTARIA N.º 2.406, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2004 
 
Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, tendo em 
vista o disposto no art. 7º da Lei n.º 10.778/03, e Considerando o disposto no 
Decreto nº5.099, de 3 de junho de 2004, que regulamenta a Lei nº. 10.778/03; 
Considerando que o Brasil é signatário e está comprometido com a efetivação 
dos instrumentos internacionais de defesa e proteção dos direitos das mulheres 
e dos direitos humanos, em especial a Plataforma de Ação da IV Conferência 
Mundial Sobre a Mulher - Pequim - 1995 e a Convenção de Belém do Pará – 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra 
a Mulher, assinada pelo Brasil em 9 de junho de 1994 e ratificada em 27 de 
novembro de 1995, entrando em vigor no Brasil em 27 de dezembro de 1995; 
Considerando que, segundo vários estudos no Brasil e no mundo, a violência 
contra a mulher é um problema de alta relevância por seu elevado número de 
casos e, ao mesmo tempo, pouca visibilidade social; e Considerando que a 
notificação dos casos de violência contra a mulher ao Sistema Único de Saúde 
permitirá dimensionar a magnitude do problema, caracterizar as circunstâncias 
da violência, o perfil das vitimas e dos agressores, contribuindo com a 
produção de evidências para o desenvolvimento das políticas e atuações 
governamentais em todas as esferas para enfrentamento deste problema, 
resolve: 
 
Art. 1º Instituir serviço de notificação compulsória de violência contra a mulher. 
§ 1º Os serviços de referência serão instalados, inicialmente, em municípios 
que possuam capacidade de gestão e que preencham critérios epidemiológicos 
definidos. 
§ 2º Os serviços de que trata o caput deste artigo serão monitorados e 
avaliados pela Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, sendo que, a partir 
desse processo, será programada sua expansão. 
 
Art. 2º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, Ficha de Notificação 
compulsória de Violência Contra a Mulher e Outras Violências Interpessoais, 
que será utilizada em todo o território nacional. 
 
Art. 3º A notificação compulsória de violência contra a mulher seguirá o 
seguinte fluxo: 
I - o preenchimento ocorrerá na unidade de saúde onde foi atendida a vítima; 
II - a Ficha de Notificação é remetida ao Serviço de Vigilância Epidemiológica 
ou serviço correlato da respectiva Secretaria Municipal de Saúde, onde os 
dados serão inseridos em aplicativo próprio; e 
III - as informações consolidadas serão encaminhadas à Secretaria de Estado 
de Saúde e, posteriormente, à Secretaria de Vigilância em Saúde/MS. 
 
Art. 4º Determinar que a Secretaria de Vigilância em Saúde em conjunto com a 
Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, definam, no prazo de 
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90 (noventa) dias após a publicação desta Portaria, as diretrizes e os 
mecanismos de operacionalização dos serviços. 
 
Art. 5º Delegar competência ao Secretário de Vigilância em Saúde para editar, 
quando necessário, as normas regulamentais desta Portaria. 
 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
HUMBERTO COSTA - Ministério de Estado da Saúde. 
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6.7. Ficha de Notificação de Vilolência 
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6.8. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE 
REFERÊNCIA PARA VIOLÊNCIA SEXUAL125 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
125

 Adaptado a partir do Documento Atenção à Mulher em Situação de Violência – Secretaria 
Municipal de Saúde, Curitiba, 2008. Disponível no site www.curitiba.pr.gov.br, acesso em 
14/08/2011. 
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