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Título: Aborto: Um direito ou homicídio? 

Hoje em dia a legalização do aborto no Brasil é algo muito discutido, e tem vários lados, cada um com seus 

argumentos e motivos, podendo ser religiosos, morais ou científicos. Esse assunto passou a ser ainda mais discutido 

depois que nossa vizinha Argentina legalizou o aborto em seu país. 

Atualmente 90% das pessoas que são contra essa ideia são homens, e seus principais argumentos são 

religiosos e de valorização e preservação da vida. As pessoas que não aprovam isso porque sua religião ou 

espiritualidade não permitem ou não aprovam, devem ser respeitas, porém elas não têm o direito de cobrar isso de 

alguém que não segue as mesmas doutrinas. 

Na questão de preservação da vida, o aborto é considerado homicídio doloso (quando há intenção de matar), 

mas se formos pensar assim, o aborto espontâneo seria considerado homicídio doloso (quando não há intenção de 

matar), e a mãe que perdeu seu bebê teria que ir presa, mesmo sofrendo com essa dolorosa perda. Ainda nessa 

questão, 58% dos brasileiros acreditam que a mulher deve ser punida ou até mesmo presa por efetuar um aborto. 

Nos países em que o aborto é legalizado, esse ato só é permitido entre a 12° e a 14° semana de gestação, pois 

ainda não há vida dentro da gestante, já que um embrião ainda não tem a capacidade de sentir. No Brasil o aborto é 

permitido em 3 casos: estupro, risco de vida à mulher ou feto anencefálico, e 59% dos brasileiros não concordam com 

qualquer tipo de alteração dessas leis. 

Outra razão para que as pessoas sejam contra a legalização do aborto é que muitas mulheres morrem 

tentando abortar ou essa tentativa causa muitos problemas a elas, porém isso também ocorre por falda de 

disponibilidade de profissionalismo para elas realizarem essa ação, levando-as a recorrer a clinicas clandestinas, que 

não são seguras e acabam as deixando em situações precárias e constrangedoras. 

Uma das razões para as pessoas e principalmente as mulheres lutarem para a legalização do aborto é o fato de 

que os métodos contraceptivos não funcionam em 100% dos casos. Os métodos anticoncepcionais reversíveis falham 

para 10% de suas usuárias a cada ano, o que já anula o argumento que coloca a criança como uma punição “Fez agora 

cuida!!!” ou “Era só ter se protegido!”. 

Alguns argumentos que são a favor dessa legalização dizem que: o pai pode simplesmente abandonar a 

parceira ao saber da gravidez e a lei não é muito eficiente para evitar que isso aconteça; mulheres são mandadas para 

fora de casa e sofrem agressões psicológicas da sociedade; muitas mães não tem condições de criar uma criança, mas 

por pressão social acabam tendo, e muitas vezes passam por situações de fome e miséria. “Ah, mas é só colocar na 

adoção! ” Na maioria das vezes a criança não é adotada, e mesmo se fosse, o processo de adoção é lento e delicado, 

mas há exceções já que crianças pequenas são mais procuradas. Sem contar as mães que tem os filhos e não cuidam e 

não dão o carinho e a atenção necessária para as crianças, que na maioria das vezes acaba se tornando problemática. 

É importante lembrar que o aborto ainda é ilegal no Brasil, ou seja, é considerado um crime. Enquanto isso 

continuaremos lutando para defender os direitos da mulher e proporcionar saúde, segurança e confiança para as que 

querem efetuar essa ação. 


