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Aborto e o faz-de-conta brasileiro 

 

O texto "A kombi e o aborto" de Rosangela Gaze (12/02/2020) me sensibilizou em 

diversos sentidos. Há quatro anos, mais precisamente desde 2018, tenho dedicado minha 

atuação a estudos e ativismo à prevenção da violência sexual e à promoção da saúde e dos 

direitos das meninas e mulheres, em especial, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. É 

aí que o aborto entra na história.  

Seja nos atendimentos psicológicos clínicos, na coordenação de projetos em Direitos 

Humanos, sexualidades e saúde, na militância, nas rodas de conversas com as amigas e 

familiares, não tem jeito, volta e meia, o aborto vira o assunto em destaque. Temido por muitos, 

é (quase) um assunto proibido, aquele que não deve ser mencionado em voz alta e em público. 

A criminalização e o proibicionismo provocam uma atmosfera de culpa, medo e pânico nas 

mulheres, mas a verdade é que toda mulher conhece ou vai conhecer pelo menos uma mulher 

que já realizou um aborto ao longo da vida. 

O texto de Gaze me fez refletir sobre como a criminalização do aborto é um problema 

de saúde pública, e não é de hoje. Poderíamos falar por horas ou escrever páginas e páginas 

sobre a relação da história do aborto com o controle biopolítico sobre os corpos das mulheres 

e o processo de acumulação primitiva do capital, mas o que eu realmente gostaria de deixar 

registrado é como a criminalização do aborto atravessa a vida e a saúde das mulheres que vão 

parar nos hospitais de referência, como este que a autora relatou. Por questões de complicações 

decorrentes de procedimentos inseguros (inserção de objetos no útero, ingestão de veneno ou 

medicamento falso), as mulheres, infelizmente, são (re)vitimizadas pelos profissionais da saúde 

com suas crenças e condutas que reproduzem a lógica da criminalização, proibicionismo e 

punitivismo para com as mulheres que abortam, muitas vezes, em situação de violência e 

vulnerabilidade.  
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Em "A kombi e o aborto" fica evidente o quanto o papel dos trabalhadores da saúde se 

assemelham aos da segurança pública, no sentindo "investigativo". Infelizmente, até hoje é 

assim. Inclusive, há uns meses atrás, em junho de 2022, o Ministério da Saúde do Brasil lançou 

a cartilha intitulada “Atenção técnica para prevenção, avaliação e conduta nos casos de 

abortamento”. O documento mais parece um manual de tortura do que um material de 

orientação técnica para equipes da saúde e profissionais dos serviços de referência em violência 

sexual e aborto legal.  

À medida que a cartilha orienta os trabalhadores e serviços da saúde a investigarem as 

mulheres em situação de interrupção voluntária da gravidez, pergunto-me o mesmo que Gaze: 

"Algo mudou nesse mundo do faz-de-conta hipócrita?" Infelizmente, ainda temos muita luta e 

muito a avançar na luta pela saúde e pelos direitos das meninas, mulheres e pessoas com a 

capacidade de gestar. 

Enquanto o Estado e a sociedade continuarem varrendo o problema do aborto para 

debaixo do tapete, mulheres, meninas e pessoas com a capacidade de gestar vão continuar 

colocando a saúde e a vida em risco, principalmente das que estão à margem do sistema, as 

pretas, periféricas, pobres, ribeirinhas, palafitadas, indígenas e quilombolas.  

 

"A kombi e o aborto"- Leia o texto completo aqui...  

https://15557d4b-846d-4ca4-a9f7-0518a88199e2.usrfiles.com/ugd/15557d_1d7a5191f5e048d2b45f733a8a0814d1.pdf

