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Escopo do Comitê 

O Senado Federal é a representação dos Estados e do Distrito Federal no Congresso 

Nacional. Criado em 1824, junto com a Constituição Imperial do Brasil, o seu nome original era 

“Senado do Império do Brasil”.  

Diferentemente da Câmara dos Deputados, o Senado Federal não possui número de 

Senadores proporcional à população de cada local, mas sim número igual de representantes por 

Estado: três. Com isso, atualmente a Casa é composta por 81 parlamentares. Isso se dá pelo fato de 

os Senadores representarem os Estados, não a população em geral, conforme disposto pelo art. 46 

da Constituição Federal de 1988. 

As regras para eleição para esta Casa são diferentes daquelas percebidas na Câmara dos 

Deputados. A renovação que ocorre a cada 4 anos não é total, mas parcial. Isso quer dizer que, a 

cada ocasião de eleições gerais, o Senado tem, de forma alternada, eleição para 1/3 das vagas (1 

senador por estado e o DF) e eleição para 2/3 das vagas (2 senadores por estado e o DF). As 

eleições são sempre majoritárias em turno único, vencendo o candidato com maior número de 

votos. O mandato de um senador dura 8 anos (ou duas legislaturas), e não há impedimento à 

reeleição. 

As competências específicas do Senado Federal estão dispostas no art. 52 da Constituição 

Federal de 1988, e preveem, dentre outras, o julgamento de autoridades como Presidente da 

República e Vice-Presidente da República por crimes de responsabilidade. Outra atribuição que 

merece destaque é a sabatina e deliberação quanto a indicado do Presidente da República ao 

Supremo Tribunal Federal. No entanto, por ser parte do Poder Legislativo Federal, sua atribuição 

típica é a elaboração e deliberação a respeito de proposições legislativas de competência federal 

(art. 22 da Constituição Federal de 1988). 

Tal qual a Câmara dos Deputados, o Senado Federal possui Plenário e comissões próprias. 

Ao primeiro cabe deliberar sobre matérias com a participação de todos os 513 parlamentares. 

Normalmente, vão ao Plenário as matérias de maior relevância. Já a segunda categoria corresponde 



 

 

a colegiados constituídos por determinado número de parlamentares, destinados a discutir e votar 

propostas específicas. Podem ser permanentes ou temporárias. 

  



 

 

Direitos Reprodutivos das Mulheres nas Mídias Sociais 

Autores: Amanda Fortaleza Brandes de Souza e Vitor Gonçalves Damasio 

  

1. Introdução 

A discussão sobre os direitos das mulheres tem provocado grande polêmica e, 

recentemente, a Proposta de Emenda à Constituição 181 do ano de 2015 aflorou mais ainda essas 

discussões dando foco ao aborto. Essas controvérsias têm alcançado diferentes esferas e mostrado 

opiniões não difundidas tão abertamente no passado graças ao advento da internet. 

As mídias sociais, como o Facebook, facilitam a difusão de opiniões, ideias e fatos, antes 

só previamente acessíveis a uma pequena parcela da população, como pesquisas e discussões 

acadêmicas, ou opiniões de pessoas que não eram tão facilmente divulgadas, como de celebridades 

e parlamentares. Assim, as discussões fomentadas pela crescente efervescência do movimento 

feminista e a reação contrária a ele têm aparecido frequentemente na internet, com opiniões 

diversas de pessoas diferentes reverberando em múltiplas esferas sociais. 

Diante a conjuntura acima, analisaremos os discursos de duas publicações no Facebook 

diferentes: uma postagem da Anis Instituto de Bioética compartilhando uma coluna da revista 

Marie Claire criticando a PEC 181/2015 escrita pela antropóloga Débora Diniz e uma postagem do 

Facebook do deputado federal Francisco Eurico da Silva do Partido Humanista da Solidariedade 

(PHS) de Pernambuco na qual ele comemora a vitória de medidas contra o aborto e a inclusão da 

expressão de proteção ao nascituro, durante a sessão que criou a Comissão permanente da Mulher 

na Câmara dos Deputados. 

Usaremos para essa análise e comparação dos discursos a Análise do Discurso Crítica 

(ADC). A ADC é uma ferramenta teórico metodológica que se propõe a mapear conexões entre 

escolhas de atores sociais ou grupos, em eventos discursivos específicos e questões mais amplas, 

de cunhos social, envolvendo práticas de poder1. Assim, temos que o suporte oferecido pela ADC 

                                                
1 RAMALHO, Viviane; RESENDE, Viviane de Melo. Análise de discurso (para a) crítica: O texto como material de 

pesquisa. Coleção Linguagem e Sociedade. Campinas, SP, Pontes Editores, 2011, p. 21. 



 

 

para questionar problemas relacionados com práticas de poder, permitindo o trabalho com textos 

em qualquer modalidade. Dessa forma, a tarefa do analista do discurso é perceber as propriedades 

sócio-discursivas que os textos carregam, “resultantes de sua produção e circulação na sociedade e, 

ao mesmo tempo, constituintes dessa mesma sociedade”2. Portanto, a ADC como campo de 

investigação do discurso em práticas contextualizadas é heterogênea, instável e aberta. 

A proposta é utilizar as ferramentas analíticas fornecidas pela ADC para estudar o material 

escolhido para análise dos discursos de gênero nas postagens. A ADC, portanto, será aplicada para 

explorar como os atores e grupos sociais legitimam maneiras de ver o mundo ou como propõem 

formas alternativas de representação. 

A ADC possui três conceitos principais: discurso, gêneros e intertextualidade. O discurso é 

entendido como o “momento integrante e irredutível das práticas sociais que envolvem a 

semiose/linguagem em articulação com os demais momentos das práticas: fenômeno mental, 

relações sociais e mundo material”3. Em outras palavras, discurso é um modo particular de 

representar o mundo, podendo estar ligado aos diversos interesses específicos, motivações políticas 

e ideológicas. 

Gênero é uma forma relativamente estável de agir discursivamente no mundo4. Podemos 

reconhecer as decisões judiciais como um gênero, maneira particular de ação e relação, que pode 

servir para legitimar discursos ideológicos, conduzir maneiras particulares de representar práticas e 

influenciar modos de identificação5.  Apesar de o gênero discursivo ser relativamente estável, em 

determinados textos podem serem articulados diversos gêneros e subgêneros diferentes. O conceito 

de intertextualidade é justamente essa mistura de funções e formas de gêneros diversos num dado 

                                                
2 RAMALHO, Viviane; RESENDE, Viviane de Melo. Análise de discurso (para a) crítica: O texto como material de 

pesquisa. Coleção Linguagem e Sociedade. Campinas, SP, Pontes Editores, 2011, p. 21.. 
3 RAMALHO, Viviane; RESENDE, Viviane de Melo. Análise de discurso (para a) crítica: O texto como material de 

pesquisa. Coleção Linguagem e Sociedade. Campinas, SP, Pontes Editores, 2011, p. 16. 
4 RAMALHO, Viviane; RESENDE, Viviane de Melo. Análise de discurso (para a) crítica: O texto como material de 

pesquisa. Coleção Linguagem e Sociedade. Campinas, SP, Pontes Editores, 2011. 
5 RAMALHO, Viviane; RESENDE, Viviane de Melo. Análise de discurso (para a) crítica: O texto como material de 

pesquisa. Coleção Linguagem e Sociedade. Campinas, SP, Pontes Editores, 2011, p. 61. 



 

 

gênero ou o aspecto da hibridização em que um gênero assume a função de outro, o que resulta na 

“subversão do modelo genérico global”6. Usaremos principalmente o conceito de discurso. 

Portanto, os discursos envolvendo os marcadores de raça, gênero, classe social, presentes 

nas postagens estarão informados, mas não completamente conformados, pelo gênero discursivo 

escolhido. Isso vai refletir na forma como texto das postagens acionam as representações 

particulares de mundo de cada discurso. 

Ademais, nos embasamos nas teorias de gênero desenvolvidas para mostrar e qualificar 

como os discursos das postagens tratam as mulheres, em que posição as colocam na sociedade e o 

protagonismo dado por cada discurso às mulheres no debate sobre o aborto. 

Servindo-se dessas ferramentas tentaremos mostrar as diferenças do discurso sobre gênero 

nas duas postagens, analisando como a postagem a favor do aborto tem uma abordagem sobre o 

lugar das mulheres bem distinta da postagem da Anis.  

  

2. Análise do discurso da postagem do Deputado Federal Eurico  

A postagem do deputado Eurico é comemoração sobre a vitória de medidas antiabortivas 

em uma sessão da Câmara dos Deputados que criou as comissões permanentes da Mulher e dos 

Idosos. O texto a ser analisado segue: 

“VITÓRIA DA VIDA 

Em sessão tumultuada pelo PT, PSOL e PCdoB, que se estendeu até 01:30hs da madrugada 

dessa quinta feira, onde foram criadas as comissões permanentes da MULHER e dos 

IDOSOS, conseguimos aprovar contra todas as manobras do PT e aliados, a inclusão da 

expressão de proteção ao NASCITURO (bebê em gestação) na Comissão da Mulher. 

Esta foi mais uma VITÓRIA DA VIDA contra o aborto. 

Como sempre esse tema tem sido objeto de uma luta constante e de muitas manobras dos 

esquerdistas abortistas, que não valorizam os inocentes que não podem se defender. 

Nossa batalha continua NÃO ao ABORTO, SIM a VIDA. 

                                                
6 RAMALHO, Viviane; RESENDE, Viviane de Melo. Análise de discurso (para a) crítica: O texto como material de 

pesquisa. Coleção Linguagem e Sociedade. Campinas, SP, Pontes Editores, 2011, p. 65. 



 

 

Parabéns aos quase 300 deputados que deram o seu voto a favor da vida. 

(DEPUTADO PASTOR EURICO-PHS/PE)” 

Observa-se na postagem o sentimento de comemoração e vitória expressa pelo deputado. 

Ele utiliza os termos vida e bebê, dessa maneira, enfatizando o seu discurso sobre o aborto, que, 

para ele, é uma violação do direito à vida e deve ser proibido por lei. Além disso, ele coloca como 

uma vitória coletiva, não apenas do seu partidos e aliados, de todos que compartilham sua opinião. 

Apesar disso, entrando no ponto do discurso sobre as mulheres, embora seja a Comissão 

das Mulheres, de se tratar de um direito que afeta, principalmente, as mulheres, o deputado Eurico 

apenas se refere ao coletivo, universal e masculino. Ele não se dirige exclusivamente às mulheres, 

não faz nenhuma menção à elas, somente à formação da comissão, tampouco reconhece o impacto 

causado a elas, mesmo que seja bom, na sua opinião. Obviamente, como supracitado, ele constrói 

seu discurso de maneira a tratar a mudança como uma realização de toda a população, todavia, no 

caso das mulheres, por elas sofrerem impacto direto, é possível abordá-las de maneira direta, como 

será mostrado na postagem da Anis.  

A importância de perceber esse apagamento do gênero feminino na postagem é reconhecer 

a relevância das disputas de poder e ideológicas veiculadas pelo discurso. Isso nos permite 

visualizar que parte das lutas hegemônicas é a luta pela instauração, sustentação, universalização 

de discursos particulares7. 

Destarte, por não mencionar diretamente as mulheres, nem as reconhecer ou seus direitos 

de nenhuma forma, o deputado federal Francisco Eurico da Silva exibe um discurso de 

apagamento das mulheres na sua postagem, implicitamente estabelecendo sua forma de ver o lugar 

das mulheres na sociedade.  

Essa é a importância que a ADC traz para balizar as análises referentes a postagem. O 

gênero postagem de Facebook, se podemos chamar assim, tem um caráter marcadamente 

opinativo. Contudo, o deputado, através de um discurso pretensamente universal, tenta apagar sua 

representação particular de mundo. Isso se torna especialmente grave quando os sujeitos, as 

                                                
7 RAMALHO, Viviane; RESENDE, Viviane de Melo. Análise de discurso (para a) crítica: O texto como material de 

pesquisa. Coleção Linguagem e Sociedade. Campinas, SP, Pontes Editores, 2011. 



 

 

mulheres, apagadas desse discurso estão enfrentando uma questão urgente relacionado aos seus 

direitos reprodutivos. 

Além disso, é possível perceber no trecho “a inclusão da expressão de proteção ao 

NASCITURO (bebê em gestação) na Comissão da Mulher. Esta foi mais uma VITÓRIA DA 

VIDA contra o aborto” a presença de argumentos de cunho biológico complementares à 

moralidade religiosa, colocando no papel principal o feto, obscurecendo novamente as mulheres. 

Também é impossível desvincular da postagem do deputado o discurso forte de moralidade 

religiosa. Em relação a esse cunho religioso, Dworkin afirma que em todos os países ocidentais 

nos quais existe a controvérsia do aborto, mesmo nos quais há a separação entre a Igreja e Estado, 

ocorre uma disputa que pode ser caracterizada como um conflito de seitas religiosas8. Utilizando o 

exemplo dos EUA, o autor afirma que o movimento contra o aborto é liderado por grupos 

religiosos, que invocam Deus e uma linguagem religiosa, congrega membros de muitas religiões, e 

tem sua liderança organizacional a cargo dos católicos.9 Observando o discurso do deputado, e a 

atualidade brasileira, é possível perceber que o mesmo ocorre no Brasil, apesar de evangélicos, 

espíritas e membros de outra religiões participarem do movimento pró-vida, a Igreja Católica ainda 

possui o maior protagonismo.10  

Dworkin ainda discorre sobre a discussão moral do aborto, dividindo uma posição liberal 

paradigmática em quatro partes, abordando a moralidade do aborto em sua perspectiva11, 

concluindo: 

“Acredito que esses quatro componentes da concepção liberal paradigmática 

representem as convicções morais de muitas pessoas - ao menos de uma minoria 

bastante significativa nos Estados Unidos e em outros países do Ocidente. A 

concepção liberal que tais pessoas configuram é obviamente incompatível com 

                                                
8DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. 2. ed. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2009 p.48. 
9 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. 2. ed. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2009 p.49. 
10 OLIVEIRA, Rayane Noronha. O aborto no Brasil: análise das audiências públicas do Senado Federal (2015-2016). 

2017. 152 f., il. Dissertação (Mestrado em Sociologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. 
11 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. 2. ed. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2009 p.46. 



 

 

qualquer pressuposto de que, no estágio inicial da gravidez, um feto é uma pessoa 

com direitos e interesses próprios. Esse pressuposto certamente justificaria o ponto 

de vista de que o aborto é sempre moralmente problemático, mas iria mostrar-se 

claramente incompatível com o quarto componente acima apresentado: aquele 

segundo o qual o Estado não tem o direito de proteger os interesses do feto por 

meio da lei penal. 

Também mostraria uma evidente incompatibilidade com o terceiro componente: se 

um feto tem, de fato, direito à vida, dificilmente se poderia considerar que os 

interesses da mãe em levar uma vida satisfatória fossem mais importantes do que 

esse direito. Até mesmo o segundo componente, que insiste em que o aborto pode 

ser moralmente permissível quando se constata uma grave malformação fetal, é de 

difícil justificação quando se pressupõe que o feto tem direito a permanecer vivo. 

Nos casos em que as deformidades físicas de uma criança forem tão dolorosas ou 

incapacitantes que nos levem a crer que, em nome de seus interesses fundamentais, 

seria melhor deixá-la morrer, podemos dizer que o aborto também atenderia aos 

interesses fundamentais da criança. Mas as coisas não são assim em todos os casos 

nos quais a concepção liberal paradigmática admite o aborto; mesmo as crianças 

com terríveis deformidades podem estabelecer relações, dar e receber amor, lutar 

e, até certo ponto, superar suas deficiências. Se suas vidas valem a pena, como 

então teria sido melhor, para elas, que fossem mortas quando ainda no útero? 

Entretanto, ainda que o pressuposto de que um feto não tem direitos ou interesses 

próprios seja necessário para explicar a concepção liberal paradigmática, não é 

suficiente porque não pode, por si só, explicar por que existem casos em que o 

aborto é moralmente errado. Por que o aborto deveria suscitar algum problema 

moral se não existe ninguém a quem possa prejudicar? Por que, então, fazer um 

aborto não é semelhante a fazer uma tonsilectomia? Por que uma mulher deveria 

sentir-se arrependida depois de abortar? Por que deveria sentir-se mais arrependida 

do que se sentiria depois de fazer sexo tendo antes recorrido a algum 

anticoncepcional? A verdade é que a opinião liberal, como a conservadora, 

pressupõe que a vida humana tem em si mesma um significado moral intrínseco, 

de modo 

que é um erro, em princípio, pôr fim a uma vida mesmo quando não estão em jogo 

os interesses de ninguém. Se virmos isso com clareza, poderemos explicar por que 

as opiniões liberal e conservadora diferem do modo como o fazem”. 

 



 

 

A moralidade do aborto é um pano de fundo perceptível da postagem do deputado. Essa 

imoralidade da permissão total do aborto é um dos pilares que suporta o apoio do deputado a 

ilegalidade do aborto, vem do fato da vida possuir uma moralidade intrínseca a ela, cuja suplanta, 

na opinião dos do movimento pró-vida, qualquer outro motivo para a legalização do aborto, 

mesmo que a sua legalização não afete ninguém negativamente, ela é principiologicamente 

errada12. 

Essas características e argumentos inferidos e observados na postagem do deputado não são 

exclusivos dele, ou dessa postagem. Quando analisamos as postagens para escolher uma a ser a 

postagem analisada, observamos que os discursos são bastante semelhantes com o escolhido, 

alguns com o discurso demonstrado sendo mais semelhantes. Ademais outras pesquisas 

encontradas e usadas para análise desse texto encontraram resultados semelhantes em outros 

discursos. A mestranda da UnB Rayani Marino dos Santos analisou na sua dissertação 915 

discursos de deputados da 49ª e 54º legislatura (1991 até 2014), mapeando o debate na Câmara dos 

Deputados, estudando os argumentos e as posições defendidas, percebeu que em geral, no período 

analisado, indicava que os pronunciamentos possuíam uma ênfase na garantia e defesa da vida do 

feto e uma indiferença em relação às mulheres, as quais não têm autonomia no debate13. 

 Ainda nessa temática, outra mestranda da Universidade de Brasília, Rayane Noronha 

Oliveira analisou as falas de especialistas e ativistas favoráveis e contrários(as) à legalização e 

descriminalização do aborto em 5(cinco) audiências públicas sobre o aborto no Senado Federal 

ocorridas entre maios de 2015 e abril de 2016. Utilizando um software a pesquisadora filtrou e 

organizou as palavras mais frequentes nas falas, associando elas com as posições dos participantes, 

encontrando palavras como “vida”, “criança”, “matar” e “bebê” em discursos de pessoas do perfil 

do deputado Eurico14. 

                                                
12DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. 2. ed. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2009 p. 47. 
13 SANTOS, Rayani Mariano dos. O debate parlamentar sobre aborto no Brasil: atores, posições e argumentos. 2015. 

222 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Universidade de Brasília, Brasília, 2015. 
14 BANDEIRA, L., ALMEIDA, T. Bioética e feminismo: um diálogo em construção. Revista Bioética, Brasília, v. 16, 

n. 2, p. 173-189, 2008. Disponível em: 

<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/66/69>. Acesso em: 13 mar. 2018. 



 

 

Destarte, conseguimos observar no discurso do deputado federal Eurico, um forte 

sentimento de coletividade no combate ao aborto, mas observamos um apagamento da mulher. A 

mulher, que é a titular do direito do aborto, perde esse protagonismo sendo substituída pelo feto e 

seu direito à vida, sustentado por argumentos de viés biológico. Ainda a forte presença do 

argumento moral suplanta ainda o direito da mulher, tomando o aborto como um erro total, 

independente das consequências da sua legalização ou da sua permanência como um crime. 

 

3. Análise do discurso da postagem da Anis - Instituto de Bioética 

A página do Facebook “Anis - Instituto de Bioética”, escolhida para ser base do 

posicionamento contrário à PEC 181/15 na presente análise, fundada em 17 de junho de 1999, se 

intitula como uma organização feminista e não governamental, além de sem fins lucrativos. Assim, 

declaram como missão a articulação da igualdade de direitos de mulheres e grupos minoritários 

através das pesquisas acadêmicas realizadas que são expostas para o público, para que essas 

pesquisas não fiquem presas dentro de muros universitários, uma vez que o conhecimento deve ser 

de um arquivo compartilhado e não restrito aos membros do ambiente acadêmico. 

O post da página Anis - Instituto de Bioética designado para a análise de discurso foi 

escrito pela antropóloga Débora Diniz, professora da Universidade de Brasília (UnB) e aponta a 

PEC 181/15 como um cavalo de Tróia. A história do Cavalo de Tróia ficou famosa, devido à 

guerra entre gregos e troianos na qual os gregos enviaram para os troianos um grande cavalo de 

madeira e oco de presente. Os troianos acharam que o cavalo era uma rendição grega e abriram os 

portões da cidade de Tróia. No entanto, o cavalo estava lotado de soldados gregos no interior. 

Assim enquanto os troianos dormiam os gregos saíram do cavalo e venceram a guerra contra os 

troianos. 

Assim, a expressão se deve ao fato de que inicialmente o projeto de autoria do senador 

Aécio Neves ter como redação a ampliação do tempo de licença maternidade para mulheres que 

tiveram partos prematuros, o que seria um aumento no direito trabalhista. No entanto, no decorrer 

da tramitação da proposta, posteriormente a aprovação no Senado Federal e na Comissão de 



 

 

Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, que incluíram na proposta, na 

Comissão Especial, uma alteração constitucional em que desde a concepção é garantida a 

dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, que levam a 

abordagem da proposta a discussões filosóficas sobre o início da vida.  

“A PEC 181 é descrita como cavalo de Tróia. A alegoria é adequada à manobra 

legislativa em curso no Congresso Nacional – o texto legal em discussão não 

menciona aborto, mas o mistério do início da vida. Os deputados querem mudar a 

Constituição Federal de 1988: para eles, é preciso que todos concordem com um 

mesmo marco filosófico de início da vida.” 

Dessa maneira, a nova proposição, feita pelo deputado Jorge Tadeu Mudalen, implica na 

conceituação legal do marco inicial da vida como o momento da fecundação, na qual o 

espermatozoide encontra o óvulo. O post comenta que a maioria dos que acreditam nessa versão de 

conceito de vida são representantes das comunidades religiosas. 

“Por trás da obviedade das palavras é que se esconde o monstro: proibir o aborto 

em todas as situações no país. Antes uma mulher no cemitério que tendo feito um 

aborto, pensam os deputados. Para os defensores da sacralidade da vida 

imediatamente após a fecundação (quando não há sequer um feto ainda, mas 

células se multiplicando), as teses filosóficas são mais importantes que a vida das 

mulheres de carne e osso. É assim que a PEC 181 é um cavalo de Tróia para as 

mulheres, mas também para as próprias crenças de seus defensores.” 

Essa discussão filosófica, como aponta a publicação, é polêmica já que até os livros de 

biologia escolares não respondem precisamente qual é o início da vida. Além disso, existe vida no 

óvulo e no espermatozoide antes da fecundação assim como, exemplifica o post, existe vida em um 

fio de cabelo. No prosseguimento de estudos de onde existe vida, é citado que “há vida em 

crianças abandonadas pela rua, há vida em um asilo de velhinhos”. Assim, o intuito do post é 

incitar a reflexão sobre a qualidade de vida das pessoas e como se protegem e garantem os direitos 

e o bem-estar dessas pessoas como as crianças e os idosos assim como de outros segmentos em 

condições similares, que, afinal, também tem uma vida e essa deve ser valorizada.  



 

 

A análise sobre o início da vida, dessa forma, proposta pelos deputados que alteraria a 

Constituição, impossibilita o aborto em qualquer situação. Assim, até as três situações específicas 

permitidas no Brasil, que são nos casos em que a gestação implica risco de vida para a mulher, 

quando a gestação é decorrente de estupro (previstos no Código Penal Brasileiro de 1940) e no 

caso de anencefalia (recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal), não estariam mais 

viáveis legalmente, o que seria um retrocesso no direito das mulheres quanto a reprodução. 

Com essa impossibilidade do aborto em qualquer situação, o post infere, a partir da atitude 

dos deputados de concordância com a proposta, que é melhor uma mulher que se submeta a 

realização do aborto e não obtenha o resultado esperado e venha a óbito do que essa mulher 

realizar o aborto, ou seja, antes uma mulher no cemitério do que um aborto seguro sendo realizado.  

A conclusão do post é que para os favoráveis a filosofia da fecundação como o marco para 

o início da vida é mais valiosa do que a vida das mulheres. E então, no link anexado à página que 

finaliza o texto da antropóloga Débora Diniz, a PEC se torna um Cavalo de Tróia para, além das 

mulheres, mas para os próprios defensores, pois, com base em estatísticas de países que 

descriminalizaram ou legalizaram o aborto, o número de abortos diminuiu. Dessa forma, os que 

defendem a proibição total do aborto, ao invés de realmente prevenirem a realização do aborto em 

prol da vida dos fetos, estarão estimulando o aumento das taxas de aborto, em que menos fetos são 

mantidos na gestação. 

“Nos países em que o aborto foi descriminalizado ou legalizado, as taxas de aborto 

diminuíram. Sim, parece contra-intuitivo, mas é fácil entender o raciocínio. 

Quando uma mulher aborta, algo está confuso em sua vida reprodutiva: ou utiliza 

incorretamente os métodos contraceptivos, ou é vítima de violência ou é muito 

jovem. Como o aborto é criminalizado e estigmatizado, as mulheres não contam 

suas histórias de aborto aos profissionais de saúde – com isso, se perdem chances 

de prevenir futuros abortos. Sem podermos ajudá-las, o mais provável é que ela 

venha a fazer um novo aborto. 

A PEC 181 esconde, assim, dois monstros. O primeiro atinge diretamente às 

mulheres – mesmo sendo vítimas de um estupro serão obrigadas a se manter 

grávidas ou se arriscarão na clandestinidade com risco de prisão. O segundo 

monstro é uma armadilha que acompanha os que defendem mais crime e cadeia 



 

 

para as mulheres que abortam: haverá mais abortos, mais células recém-

fecundadas não serão gestadas, e mais segredo se fará em torno das formas de 

proteção às meninas para situação de abuso sexual. O monstro é grande e engolirá 

os próprios defensores da vida desde a fecundação.” 

É possível notar o real compromisso com a missão estabelecida na descrição da página de 

representar e articular os direitos das minorias, pois ao longo do texto do post percebe-se a 

participação da mulher e o reconhecimento feminino como personagem principal no assunto sobre 

os direitos reprodutivos. Além disso, o post menciona os idosos e as crianças abandonadas, que são 

outro grupo, fora as mulheres, que são representados e lembrados pela página.  

“A vida teria início na fecundação entre um óvulo e um espermatozoide, 

dizem os deputados, na sua grande maioria representantes de comunidades 

religiosas. O tema é filosoficamente intrigante, e a resposta não é autoevidente 

como se poderia arrancar dos livros de biologia escolar. Há vida em óvulo antes da 

fecundação, há vida em fios de cabelo, há vida em crianças abandonadas pela rua, 

há vida em um asilo de velhinhos. O que importa não é saber quando, mas quem e 

como deveremos proteger os direitos fundamentais das pessoas.” 

O fato exposto de nem os livros de biologia escolares esclarecem e afirmaram 

enfaticamente o marco inicial da vida mostra que a ciências exatas, campo com maior autoridade 

sobre o posicionamento biológico, físico, químico e matemático que se referem a vida, tem uma 

resposta a essa questão. Dessa maneira, é intrigante deputados e comunidades religiosas afirmarem 

com tanta certeza que a vida surge desde a concepção e queiram tornar essa filosofia como algo 

universal a ser implementado na Constituição de um país inteiro, sem ao menos considerar os 

verdadeiros efeitos que essa decisão pode causar aos envolvidos. 

O link anexado ao post da página da Anis Bioética, que direciona para a íntegra do texto da 

autora mostra, ainda, o compromisso da análise em referenciar e exemplificar situações e dados 

sobre a discussão do aborto em outros países, a repercussão e a consequência que causou nas 

mulheres.  

 



 

 

4. Conclusão  

Como análise final dos discursos de opiniões selecionados no artigo, que têm a 

apresentação do assunto acerca da PEC 181/15 e da tramitação da proposta, incluindo as mudanças 

feitas ao decorrer das discussões, são claras as distinções ideológicas nas páginas do Facebook. No 

entanto, não só ideologicamente que os posts se diferenciam, uma vez que a posição que a mulher 

ocupa nos próprios posts são diferentes.  

Na página da Anis Bioética é possível observar que, por se tratar de uma temática de 

Proposta de Emenda à Constituição em que as mulheres são protagonistas e as principais afetadas 

pelas possíveis mudanças, a mulher é incluída no centro de discussão, assim como dados referentes 

ao comportamento feminino em outros países quanto a legalização e criminalização do aborto. 

Diferentemente do post da página do Deputado Federal Pastor Eurico em que se nota uma exclusão 

da mulher como se não fosse algo em que se refere ao sexo feminino. A diferença na narrativa 

discursiva é dramática porque exclui a centralidade da participação da mulher no debate público no 

que tange a esfera de seus direitos reprodutivos. 

No discurso, o direito do nascituro, além de ser mais significante, por se tratar de um 

inocente em apuros como apresenta o deputado, é defendido por ele e pela bancada de colegas 

simpatizantes com unhas e dentes já que eles são os protetores da vida, como mostra a foto 

anexada ao post de deputados e apenas homens abraçados, em tom de comemoração pelas vitórias 

de votação nas sessões que ocorriam.  

Além disso, o discurso dos deputados sobre o marco do início da vida por motivos e 

concepções religiosas e a contrariedade do aborto em favor da família se caracteriza como uma 

movimentação fundamentalista e conservadora e que entram em choque com a laicidade do Estado 

Brasileiro, na qual o caráter laico de um Estado implica na legitimação democrática do poder e não 

no alicerce religioso. Portanto, o exercício do controle da reprodução das mulheres por juízos 

religiosos não deveria ser válido em um país o qual os preceitos de nenhuma religião são 

dominantes nas decisões políticas. A decisão sobre o ato de abortar deveria depender de inúmeras 

questões pessoais, sociais, afetivas, econômicas e psíquicas e não da relação entre quem fala e 

quem pode vir a realizar o ato.     



 

 

O direito das mulheres não é protagonista na discussão proposta pelos deputados. Na 

realidade, a situação é encarada como se as mulheres tivessem esse dever de acolher, a partir da 

fecundação, os zigotos como se já fossem bebês, quando na realidade ainda estão na condição 

prévia de vir a serem bebês. A mulher, que já está na indubitabilidade da existência da vida e 

inserida em um contexto social e relacional, da mesma forma que a publicação da Anis compara 

outras vidas de crianças e idosos também postas de lado, não ocupa a posição central de garantia 

dos seus direitos.    

A discussão do tema da interrupção da gravidez envolve o lugar da mulher e a participação 

dela na discussão por se tratar de um assunto sobre o corpo feminino. A democracia no Brasil, a 

qual constitui princípios de liberdade e cidadania contrapõe a situação atual acerca do debate da 

Proposta de Emenda à Constituição discutida como aponta Luis Felipe Miguel no texto Aborto e 

Democracia15:               

“A leitura convencional do debate político, assim, tende a inserir a 

questão do aborto na vaga área daquilo que, à falta de palavra melhor, pode ser 

designado como “moral” ou “costumes”. São temas que eventualmente podem 

despertar envolvimento apaixonado, mas possuiriam impacto reduzido na 

organização do mundo social. Há muito tempo, porém, a teoria feminista procura 

ressaltar a transcendência da questão. Ela envolve a possibilidade de autonomia 

plena de cerca de metade do demos, isto é, a soberania da mulher em relação ao 

seu corpo. E, como demonstrou Macpherson, para a tradição liberal a propriedade 

de si mesmo é a base indispensável para o acesso à cidadania. A criminalização do 

aborto gera uma grave assimetria, impondo às mulheres limitações no manejo do 

próprio corpo com as quais os homens não sofrem”. 

Por ser uma limitação imposta às mulheres, a posição da mulher no debate é central, pois é 

uma questão de exercício pleno da cidadania. Porém, a visualização, a partir do post do Deputado 

Federal Eurico, nota-se a exclusão da figura feminina como determinante para o prosseguimento 

da tramitação da proposta. Enquanto na publicação da Página da ANIS percebe o oposto. 

                                                
15 MIGUEL, Luis Felipe. Aborto e Democracia. Rev. Estud. Fem. vol.20 no.3 Florianópolis Sept./Dec. 2012. 



 

 

Uma pesquisa realizada pela ANIS16 aponta que a maioria das mulheres que abortam são 

católicas seguidas pelas protestantes, o que contradiz a posição dos deputados que possuem em 

comum a religião dessas mulheres. Já a Pesquisa Nacional do Aborto 2016 apresentou a 

grandiosidade dos casos de aborto no Brasil em que, aos quarenta anos, uma em cada cinco 

brasileiras já realizou o aborto17.  

Dessa forma, é possível observar, com os dados dessas pesquisas, a magnitude do número 

de mulheres que seriam afetadas com a nova proposição da PEC 181/15 ao impossibilitar o aborto 

até nas condições que já são previstas em lei. Por isso, é necessário entender que uma discussão 

sobre o marco inicial da vida no Brasil afeta e envolve muitas temáticas além da filosofia. Porém, 

não só atinge muitas temáticas e opiniões como afetam os direitos reprodutivos das mulheres e a 

vida de muitas mulheres cidadãs de um Estado democrático de direito.      
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Posicionamentos dos Partidos 

PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 

Fundado em 6 de junho de 2004, após divergências ideológicas (expulsão de Heloísa 

Helena, João Batista Oliveira de Araújo, João Fontes e Luciana Genro) de dentro do Partido dos 

Trabalhadores, reconhecido em 15 de setembro de 2005.  

O PSOL tem como o objetivo, expresso em seu estatuto, organizar e construir, junto com 

os trabalhadores, os estudantes, os pequenos produtores rurais e urbanos, a necessidade de uma 

sociedade socialista, que assegure a liberdade de expressão política, cultural, artística, racial, 

sexual e religiosa.  

Em 2017, o partido conta com 6 deputados e nenhum senador. 

  

PT (Partido dos Trabalhadores) 

Fundado em 10 de fevereiro de 1980 e apenas reconhecido em fevereiro de 1982, o PT 

surgiu da organização sindical espontânea de operários paulistas no final da década de 1970, 

dentro do vácuo político criado pela repressão do regime militar aos partidos comunistas e aos 

movimentos de guerrilha da esquerda.  

Desde a sua fundação, apresenta-se como um partido de esquerda que defende o socialismo 

como forma de organização social. Contudo, diz ter objeções ao socialismo real implementado em 

alguns países, não reconhecendo tais sistemas como o verdadeiro socialismo. 

Em 2017 o partido possui 9 senadores e 58 deputados eleitos. No caso do impedimento da 

presidente Dilma Rousseff o partido foi contra em bloco. 

 

PSB (Partido Socialista Brasileiro) 

Criado em 1947, foi extinto pelo Ato Institucional n°2 e recriado em 1985 com a 

redemocratização, tendo seu registro em 1° de julho de 1988. 



 

 

O PSB define em seu Estatuto que é o produto e a continuidade das experiências e lutas 

sociais, políticas, econômicas e culturais do povo brasileiro e dos trabalhadores e das suas 

contribuições para o Socialismo e para a Democracia. Por isso, se posiciona como um partido 

favorável às matérias voltadas para a melhoria das condições sociais, mas sempre embasado pelo 

espírito democrático e sem deixar de considerar posicionamentos diversos no debate. 

Possui 4 senadores e 33 deputados, atualmente. 

 

PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)  

Fundado em 25 de junho de 1988, o PSDB foi criado originalmente com o objetivo de 

representar a social democracia no Brasil.  

Entre as principais propostas originais do partido, encontram-se o enxugamento da 

máquina pública, a instituição do parlamentarismo no plano político e uma economia de mercado 

regulada pelo Estado, com participação mais livre das empresas privadas e de investidores 

internacionais.  

Conta com 12 senadores e 46 deputados. No impeachment votaram em bloco a favor. 

 

PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 

Fundado em 1980, é o sucessor do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o qual era o 

partido de oposição na Ditadura Militar.  

O PMDB, de acordo com seu estatuto, exerce suas atividades políticas visando a 

construção de uma Nação soberana e a consolidação de um regime democrático, pluralista e 

socialmente justo, onde a riqueza criada seja instrumento de bem-estar de todos. 

Atualmente possui 20 senadores e 55 deputados eleitos.  

 

DEM (Democratas) 



 

 

Surgiu da refundação do Partido da Frente Liberal (PFL) em 2007. 

O PFL é um dos desmembramentos do Partido Democrático Social, que é o nome adotado 

pela Aliança Renovadora Nacional (Arena) após a redemocratização. O DEM afirma ser defensor 

da ética, da democracia, do exercício dos direitos humanos, da economia de mercado e do 

liberalismo econômico.  

Tem 4 senadores e 37 deputados em exercício.  

 

PP (Partido Progressista) 

Fundado em 4 de abril de 1993 e registrado em 16 de novembro de 1995, o PP tem como 

norte a contribuição para a construção de um País moderno e de uma sociedade baseada na 

dignidade humana, e que seja justa, livre, democrática, pluralista, solidária e participativa. 

Sua atuação no Congresso Nacional acaba pendendo aos interesses voltados para questões 

agropecuárias e com viés conservador, em virtude dos principais expoentes do partido eleitos. No 

entanto, a legenda conta com certa pluralidade de ideias, já que parlamentares com diversas 

orientações ideológicas coexistem em sua estrutura. 

Em 2017, possui 7 senadores e 45 deputados em exercício.  

 

 REDE (Rede Sustentabilidade) 

Fundado em 16 de fevereiro de 2013, teve seu registro em 22 de setembro de 2015. 

A Rede Sustentabilidade se declara, em documento registrado em cartório, como "uma 

associação de cidadãos e cidadãs dispostos a contribuir voluntária e de forma colaborativa para 

superar o monopólio partidário da representação política institucional, intensificar e melhorar a 

qualidade da democracia no Brasil e atuar politicamente para prover todos os meios necessários à 

efetiva participação dos brasileiros e brasileiras nos processos decisórios que levem ao 

desenvolvimento justo e sustentável da Nação, em todas as suas dimensões". 



 

 

Atualmente o Rede conta com parlamentares que possuíam ampla história e ligação com 

legendas como o próprio PT. Sua orientação ideológica tende à defesa da regulação moderada do 

ambiente de negócios e ampliação da proteção do Estado ao cidadão. 

Possui 1 senador e 2 deputados em exercício. 


