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RESUMO 

 

O aborto é um tema polêmico e muito discutido atualmente e, por isso, circulam em nossa 

formação social, vários discursos sobre ele. De um lado, a igreja e a justiça defendem o 

direito à vida sob qualquer circunstância e, de outro, irrompem discursos que defendem o 

direito de a mulher decidir sobre o próprio corpo e pela descriminalização dessa prática, no 

Brasil. No entremeio desses discursos, a medicina e a biologia se ocupam em definir o 

momento exato em que a vida tem início. São esses vários discursos e os diversos efeitos 

de sentidos produzidos pela designação “aborto” e pela grande visibilidade dada ao tema 

pela mídia, mais recentemente, que justifica nosso interesse por essa pesquisa, cuja 

questão que nos mobiliza é: que discursos sobre o aborto circularam no espaço digital? 

Nesse sentido, traçamos como objetivo principal deste trabalho, verificar como o aborto é 

discursivizado no espaço digital, mais especificamente em uma página do facebook, bem 

como compreender que efeitos de sentido produzem e que memórias ressoam nesses 

discursos. Para responder a ela, recortamos seis textos que circularam na página do 

facebook “Diário de um Feto” que promoveu uma campanha intitulada “Espalhando Flores 

pela Rede”. Consideramos os objetos simbólicos recortados como textos que entrecruzam 

materialidades significantes distintas que se entrelaçam no processo de constituição dos 

sentidos, conforme (LAGAZZI, 2009; 2011), sustentando nosso gesto analítico nos 

pressupostos teóricos da na Análise de discurso de orientação francesa, fundada por Michel 

Pêcheux e desenvolvida, no Brasil, por Eni Orlandi e pelos demais pesquisadores que 

lançam seu olhar para as relações estabelecidas entre o discurso, o sujeito e a história. 

Consideramos o espaço digital como parte do acontecimento discursivo urbano e como um 

lugar privilegiado para a formulação e a circulação de sentidos, no qual há o embate entre a 

memória discursiva, que atualiza os dizeres no fio do discurso e a memória metálica, que 

não historiciza os sentidos e funciona pela replicação e pelo acúmulo, conforme Orlandi 

(1996) e Dias (2014). Nos textos analisados irrompem dizeres do campo discursivo da 

igreja, da medicina e da justiça e, por esse viés, do Estado, que sustentam e legitimam os 

sentidos de aborto como pecado e/ou crime, apagando outros como aqueles que circulam 

no interior de movimentos feministas, por exemplo. 
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RÉSUMÉ 

 

L'avortement est une question controversée et actuellement discuté et, comme ça, 

circulent dans notre formation sociale, plusieurs discours à ce sujet. D'une part, 

l'église et la justice défendent le droit à la vie en toutes circonstances et, de l‟autre, 

les discours éclatement en défendant le droit des femmes à décider de leur propre 

corps par la décriminalisation de cette pratique au Brésil. Entre ces discours, la 

médecine et la biologie sont impliqués dans la définition du moment exact où 

commence la vie. Ce sont différents discours et les différents effets de sens produits 

par le terme «avortement» et par le haut profil donné à la question par les médias, 

plus récemment, ce qui justifie notre intérêt dans cette recherche, dont la question 

qui nous mobilise est: quels discours sur l'avortement circulent dans l'espace 

numérique? À cet égard, nous attirons l'objectif principal de ce travail, comme la 

vérification de l'avortement devient discours dans l'espace numérique, en particulier 

sur une page facebook, bien que comprendre quels effets de sens se produisent et 

quels souvenirs résonnent dans ces discours. Pour y répondre, nous avons coupé 

six textes qui ont circulé sur la page facebook "Diário de um Feto" qui a promu une 

campagne intitulée “Espalhando Flores pela Rede". Nous considérons les objets 

symboliques coupés comme des textes qui quadrillent matérialités significatifs 

distincts qui s‟entrelacent dans le processos de la constitution des sens que 

(Lagazzi, 2009; 2011), en soutenant notre geste d'analyse sur les hypothèses 

théoriques de l'analyse du discours français fondé par Michel Pêcheux et développé 

au Brésil par Eni Orlandi et les autres chercheurs qui jettent son regard sur les 

relations établis entre le discours, le sujet et l'histoire. Nous envisagerons que 

l'espace numérique dans le cadre de l'événement discursif urbain et comme un lieu 

privilégié pour la formulation et la circulation des significations, dans lequel il y a le 

conflit entre la mémoire discursive, qui met à jour les mots sur le fil du discours et la 

mémoire de métal, qui n‟historicise pas les sens et fonctionne  par la réplication et 

par l‟accumulation, selon Orlandi (1996) et Dias (2014). Dans les textes évaluées 

éclatent énonciations du champ discursif de l'église, de la médecine et de la justice, 

et ce biais, de l'Etat, que soutient et légitiment les sens de l'avortement comme 

péché et/ou de la criminalité, en suppression des autres comme celles qui circulent 

au sein des mouvements de femmes, par exemple. 

 

Mots-clés: Avortement; Discours, Mémoire, Signification 
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INTRODUÇÃO 

O aborto é um tema polêmico que se entrelaça com a história do corpo 

feminino, cujo interesse não é recente. Muito discutido atualmente, vem adquirindo 

grande importância nos últimos anos, atestando como a diversidade cultural 

influencia no imaginário coletivo e na forma de representá-lo em cada formação 

social.  

Ao longo dos tempos e nas diferentes civilizações, circulam vários discursos 

sobre ele, que irrompem de vários domínios do saber. De um lado, a igreja o 

significa como “pecado”, pois defende a vida independentemente de qualquer 

circunstância, discurso esse reforçado pelo jurídico, que considera a vida um direito 

fundamental do ser humano e, por isso, o compreende como “prática criminosa”. De 

outro lado, os movimentos feministas defendem o direito de a mulher decidir sobre o 

próprio corpo e pela descriminalização dessa prática no Brasil, ainda regulamentada 

por uma lei de 1984. 

 Independentemente de onde irrompem ou se ancoram, os discursos sobre o 

aborto ganharam maior visibilidade na mídia mais recentemente e se caracteriza 

como um grave problema de saúde pública, pois por ser proibido, é feito 

clandestinamente, tirando a vida de centenas de mulheres todos os anos, 

constituindo, assim, uma ferida social que nunca cicatriza. 

São esses vários discursos em circulação e os efeitos de sentidos produzidos 

por eles, além da grande visibilidade dada ao tema pela mídia, que despertou nosso 

interesse por esta pesquisa, além do fato de que, numa decisão histórica, o Papa 

Francisco, em 21 de novembro de 2016, determinou que todos os padres pudessem 

perdoar as mulheres e médicos que tenham cometido o aborto, o que, até então, era 

feito apenas por outras autoridades da igreja católica, como bispos e confessores 

especiais. Como a justiça e a igreja normalmente defendem o mesmo conjunto de 

“atitudes e representações” (PÊCHEUX, [1969] 1997), pensamos que talvez esse 

seja o primeiro passo para a descriminalização do aborto no Brasil, embora a 

decisão do Papa tenha gerado grande repercussão até mesmo dentro da igreja.  

Desse modo, a questão de pesquisa que nos mobiliza é: como o aborto foi 

discursivizado no espaço digital? Para respondê-la, traçamos como objetivo principal 

deste trabalho, verificar como o aborto é discursivizado, no espaço digital, buscando 
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compreender que efeitos de sentido produzem e que memórias neles ressoam. Para 

isso, recortamos seis objetos simbólicos que circularam na página do facebook 

intitulada “Diário de um feto”, que colocam em confronto discursos que se inscrevem 

em diferentes domínios do saber e discursivizam a prática abortiva por meio de 

formulações verbais e visuais. Consideramos os objetos simbólicos recortados como 

textos sempre abertos a outras possibilidades de interpretação e que permitem 

compreender como o sujeito e os sentidos se constituem, simultaneamente, pelo 

discurso. 

Para dar conta dos objetivos propostos, no primeiro capítulo, apresentamos 

os pressupostos da Análise de Discurso de orientação francesa, teoria da 

interpretação proposta por Michel Pêcheux, na França, e disseminada, no Brasil, por 

Eni Orlandi e pelo grupo de pesquisadores que elegem o discurso como objeto de 

estudo e a língua como o lugar em que a ideologia se materializa.  

Nessa perspectiva, compreendemos a cidade como acontecimento social da 

modernidade no qual sujeitos (con)vivem, produzindo sentidos, o espaço digital 

como parte do acontecimento discursivo urbano e as redes  sociais como o lugar 

material em que a linguagem se espacializa e que mudaram de maneira importante 

a forma como o sujeito se relaciona com o mundo e com os sentidos. Em seguida, 

tratamos dos processos de produção dos discursos, salientando que, apesar de a 

constituição e a formulação serem momentos importantes no processo discursivo, é 

a circulação que permite compreender o funcionamento do discurso digital. 

Na segunda parte deste capítulo, apesar de saber que os conceitos que 

compõem esse arcabouço teórico da teoria na qual nos inscrevemos funcionam em 

rede, nos detivemos um pouco mais na noção de interdiscurso, tal como proposto 

por Pêcheux ([1975] 2014), que a compreende como “algo que fala antes, em outro 

lugar” e de memória discursiva. Também abordamos a distinção feita por Indursky 

(2011), que compreende o interdiscurso como um espaço totalmente saturado e no 

qual se inscrevem todos os já-ditos sobre algo no interior de uma formação 

discursiva e a memória discursiva como sendo de ordem ideológica e lacunar, já que 

diz respeito somente aos sentidos autorizados pela forma-sujeito de uma formação 

discursiva. 

Tratamos, ainda, da memória metálica, que funciona no espaço digital, 

compreendida por Orlandi (2001) como uma “memória descartável” e por Dias 
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(2014) como a “existência técnica do enunciado”, já que é uma memória horizontal 

que funciona pelo acúmulo e pela replicação de sentidos, sem, contudo, apagar os 

efeitos da história e da ideologia. No espaço digital, é a memória metálica que 

produz o efeito de homogeneidade e de apagamento do movimento do sujeito e dos 

sentidos no processo discursivo.  

Por fim, abordamos o conceito discursivo de ideologia, noção basilar da teoria 

materialista do discurso, que traz junto com ela, outros conceitos importantes como 

os de formação ideológica e discursiva. Para Pêcheux ([1975] 2014), é a ideologia 

que fornece as evidências para compreendermos como os discursos significam, pois 

ela interpela os indivíduos em sujeitos. Por esse viés, o discurso é o lugar onde a 

ideologia se materializa e o sentido só pode ser determinado pelas posições 

ideológicas ocupadas pelo sujeito no processo sócio-histórico em que as palavras 

são (re)produzidas e que, no discurso são representadas pelas formações 

discursivas.  

No segundo capítulo, contamos um pouco sobre como o arquivo deste 

trabalho foi constituído e a mudança de percurso no que se refere ao recorte do 

corpus a ser analisado, além de explicitar alguns aspectos metodológicos que o 

nortearam. Em seguida, abordamos as margens do dizer, isto é, as condições de 

produção dos textos recortados e que são importantes para compreender o processo 

de produção dos sentidos. 

Na segunda parte desse capítulo, fazemos um breve percurso sobre a história 

do corpo e do aborto na Europa e no Brasil, não com o objetivo de tratá-las como 

cronologia de acontecimentos históricos, mas como parte constitutiva do processo 

de produção de sentidos, uma vez que a história ressoa como memória nos 

discursos sobre o aborto e, no caso deste trabalho, daqueles que circulam no 

espaço digital, demandando por gestos de interpretação. 

Ainda neste capítulo, damos visibilidade ao modo como outras religiões como 

o Budismo, o Espiritismo, o Islamismo, o Judaísmo e o Protestantismo significam a 

interrupção voluntária da gravidez, contudo, enfatizamos o discurso da igreja 

católica, tendo em vista a sua soberania sobre as demais religiões, em termos de 

número de praticantes no mundo e, mais especificamente, no Brasil. 

Abordamos, ainda, como o Estado e os Movimentos Feministas se 
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posicionam em relação ao aborto, delimitando aquilo que o sujeito pode/não pode 

dizer, em função do lugar que ocupa na formação social. Compreendemos que isso 

se faz necessário porque essas instituições são importantes Aparelhos Ideológicos 

de Estado que, nos termos de Althusser (1985, p. 68), funcionam como “instituições 

distintas e especializadas”, que contribuem até hoje para controlar o corpo da 

mulher, por meio de normas de conduta. Nos discursos, esses dizeres se 

materializam por meio das formações discursivas, que impõe aos sujeitos o que 

pode/não pode ser dito e também aquilo que deve ser silenciado, apagado sobre o 

corpo feminino e sobre o aborto.  

Por fim, no último capítulo, procedemos às análises dos objetos simbólicos 

que compõem o corpus desta pesquisa, buscando responder à seguinte questão: 

Que discursos sobre o aborto circulam no espaço digital, em especial na página 

“Diário de um Feto”, acerca do que é aborto? 
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CAPITULO 1 

 

PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS E DOS SENTIDOS 

NO ESPAÇO URBANO: AS BASES TEÓRICAS DA PESQUISA  

 

“Para a nossa época, a cidade é uma realidade 

que se impõe com toda a sua força. Nada pode 

ser pensado sem a cidade como pano de 

fundo. Todas as determinações que definem 

um espaço, um sujeito, uma vida, cruzam-se no 

espaço da cidade.” 

(Eni Orlandi, 2004) 

 

Neste capítulo, em 1.1., abordamos a cidade como acontecimento social da 

modernidade e como espaço em que sujeitos (con-)vivem, produzindo sentidos. Isso 

porque, segundo nos ensina Orlandi (2004), é impossível apartar o corpo da cidade 

do corpo do sujeito. Procuramos então, pensar nos modos como o sujeito significa e 

se significa no espaço urbano, em especial, no espaço digital, compreendendo-o 

como parte do acontecimento discursivo urbano e espaço material no qual os 

discursos são formulados e circulam.  

Com base em Dias (2014; 2011; 2004), Dias e Couto (2011), Lagazzi (2011) e 

Orlandi (2010; 2004; 2001; 1999), pensamos as redes sociais como o lugar material 

em que a linguagem se espacializa (ORLANDI, 2001) e o espaço digital como um 

importante “lugar” de formulação e de circulação de discursos, que mudou 

sobremaneira a forma de o sujeito se relacionar com o mundo, com a linguagem e 

com os sentidos. Em 1.2., tratamos dos processos de produção dos discursos, 

salientando que, apesar de a constituição e a formulação serem momentos 

importantes no processo discursivo, não desconsiderando estes momentos que são 

interdependentes, pode-se dizer que é a circulação que permite compreender o 

funcionamento do discurso digital, pois há um efeito de sobredeterminação da 

circulação, conforme Dias (2004) e Orlandi (2003, 2002, 2001).  

Na segunda parte deste capítulo, intitulada “Um novo modo de compreender a 

memória: o viés do Discurso”, respaldados em Courtine (1999), Indursky (2011), 
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Orlandi (2002; 2001) e Pêcheux ([1975] 2014) apresentamos os pressupostos da 

disciplina da interpretação que fornece a sustentação teórica desse trabalho, 

mencionando as bases interdisciplinares que contribuíram para que Pêcheux 

(re)pensasse a ciência que se propõe a estudar a significação, elegendo o discurso 

como objeto de estudo.  

Apesar de saber que os conceitos que compõem esse arcabouço teórico 

funcionam em rede, nos detivemos um pouco mais no funcionamento do 

interdiscurso, compreendido por Pêcheux ([1975] 2014), como “algo que fala antes, 

em outro lugar” e de memória discursiva. Abordamos a distinção feita por Indursky 

(2011), que compreende o interdiscurso como um espaço totalmente saturado e no 

qual se inscrevem todos os já-ditos sobre algo no interior de uma formação 

discursiva e a memória discursiva como lacunar, de ordem ideológica, porque diz 

respeito somente aos sentidos autorizados pela forma-sujeito de uma formação 

discursiva (FD). 

Conforme Indurski (2011), tanto o interdiscurso como a memória discursiva 

dizem respeito à memória social, mas enquanto aquele compreende uma memória 

ampla, totalizante, essa é esburacada, regionalizada e circunscrita àquilo que pode 

ser dito no interior de uma FD. Em suma: “o interdiscurso abarca a memória 

discursiva referente ao complexo de todas as FD” (INDURSKY, 2011, p.88).  

Em 1.2.2, tratamos da memória metálica, compreendida por Orlandi (2008; 

2006; 2003; 2001; 1999) como uma “memória descartável” e por Dias (2015; 2014; 

2013), como a “existência técnica do enunciado”, já que é uma memória horizontal 

que funciona pelo acúmulo e pela replicação de sentidos, sem, contudo, apagar os 

efeitos da história e da ideologia, noção basilar da Análise de Discurso e que traz 

junto com ela, outros conceitos importantes como os de formação ideológica e 

discursiva, abordados em 1.2.3, com base em Althusser (1985), Cazarin (2011), 

Orlandi ( 2002; 2001) e Pêcheux ([1975] 2014). 

 

1.1. O espaço digital como parte do acontecimento discursivo urbano 

 

O urbanista, o arquiteto, o sociólogo, o antropólogo são apenas alguns dos 

profissionais que tomam a cidade como objeto de estudo. Contudo, existem outros 
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modos de olhar para ela e, tomá-la pela perspectiva do discurso, significa 

compreendê-la como “um espaço simbólico diferenciado, que possui uma 

materialidade e produz sua própria significância” (ORLANDI, 1999, p. 8).  

Nesse espaço material concreto, sentidos se constituem, são formulados e 

são postos em circulação, por sujeitos atravessados pelo inconsciente e pela 

ideologia, em um processo simultâneo. Dizendo de outro modo, a cidade significa 

pelo intrincado processo de constituição dos sentidos que abarca o sujeito, a história 

e a língua, conforme afirma Orlandi (2004).  

De acord\o com a autora, a cidade possui uma ordem e uma organização. A 

organização diz respeito “ao arranjo das unidades”, isto é, ao empírico e ao 

imaginário sobre ela e que corresponde ao modo como os especialistas do espaço 

urbano a organizam. A ordem é do domínio do simbólico (a sistematicidade sujeita 

ao equívoco), já que se refere ao seu real, a sua forma histórica, ao modo como ela 

se significa, bem como o modo como a linguagem nela se espacializa (ORLANDI, 

2001, p. 186).  Assim compreendida, a cidade abre espaço para gestos de 

interpretação particulares, constituindo o urbano e é o confronto entre o político e o 

simbólico, que permite entrar na “ordem do discurso urbano” (ORLANDI, 1999, p.8).  

Por esse viés, a cidade produz sentidos que se manifestam em diferentes 

suportes, tais como, revistas, jornais, outdoors, panfletos, entre outros. Mais 

modernamente, a internet vem constituindo um importante espaço de circulação de 

sentidos, pois é possível encontrar nela, uma variedade imensa de textos, que 

textualizam os discursos que, por sua vez, também são constituídos por diferentes 

formas materiais significantes (ORLANDI, 2010) ou materialidades significantes 

(LAGAZZI, 2011) que se complementam no processo de produção de sentidos. Por 

esse funcionamento, neste trabalho, compreendemos o espaço digital como parte do 

acontecimento discursivo urbano, porque constitui um dos lugares materiais nos 

quais o discurso se materializa, produzindo seus efeitos.  

É a ordem do discurso urbano e o espaço digital como parte desse 

acontecimento discursivo que nos interessam e no qual procuramos compreender 

como sujeitos afetados pela ideologia e pelo inconsciente (re)produziram sentidos 

sobre o aborto na página “Diário de um Feto”, atendendo assim, ao que propõe 

Orlandi (2001), quando assinala que o objetivo ao estudar a ordem da cidade é 
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ultrapassar a descrição da organização urbana, para atingir a compreensão do 

discurso sobre a cidade, compreendendo como o simbólico e o político se articulam.  

Para a teoria materialista do discurso, o espaço faz parte das condições de 

produção dos discursos na/da cidade e, portanto, faz parte do acontecimento 

discursivo urbano, já que conforme Orlandi (2010 p. 12), o espaço urbano diz 

respeito ao “enquadramento dos fenômenos e práticas que acontecem na cidade”. 

Por essa perspectiva, não se trata de pensar no espaço empírico em si, mas em um 

espaço material que significa, porque tem sua historicidade, já que é afetado pela 

interpretação e pela ideologia. 

Para Orlandi, a noção de espaço urbano como enquadramento dos 

fenômenos e práticas que acontecem na cidade, permite trabalhar com a forma e os 

meios materiais que constituem o espaço urbano como espaço de produção de 

significação, isso porque “os sentidos são determinados pelas condições de 

produção”, ou seja, pelo modo como o espaço enquadra o acontecimento urbano e 

pelo modo como o sujeito se relaciona com eles. Para exemplificar esses diferentes 

modos de se relacionar com o espaço e com o sentido, a autora dá o seguinte 

exemplo:  

 

Uma pessoa atravessando a rua experimenta sentidos do espaço 
urbano que são diferentes de uma pessoa atravessando a cidade em 
um ônibus. Porque sua experiência do espaço urbano é diferente. 
São condições de produção diferentes. São diferentes características 
da ambiência. A maneira como as pessoas se posicionam em uma 
fila para retirar seu dinheiro no banco ou a maneira como as pessoas 
se posicionam na fila, desde a madrugada para conseguir uma vaga 
para seus filhos em escola pública, são diferentes porque constituem 
espaços de significação diferentes, com diferentes efeitos de 
sentidos. São dis-posições diferentes do espaço (dos sujeitos e dos 
sentidos) (ORLANDI, 2010, p. 13). 

 

Podemos pensar, então, o “espaço” como parte das condições de produção 

que constituem a prática significativa da cidade e cuja materialidade não é 

indiferente, dado que cada uma delas têm suas características e configurações 

próprias. Por essa esteira, o espaço digital, ainda que virtual, é fundamentalmente 

urbano, uma vez que tem sua materialidade específica e produz seus efeitos 

(ORLANDI, 2010, p. 14). 
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Para Dias (2011, p. 16), as Novas Tecnologias de Comunicação e Informação 

constituem um elemento importante da urbanidade, pois produzem seus ecos nos 

modos de vida do sujeito e na forma de ele se relacionar com outros sujeitos, 

alterando o modo das relações sociais tanto no espaço público como no privado.  

Assim compreendido, “o eletrônico, na formulação do urbano, é um processo 

discursivo a partir do qual os sujeitos produzem sentido” (DIAS, 2011, p. 12), 

acarretando uma série de mudanças importantes no espaço da cidade e na 

sociedade, pois tanto essa quanto aquela são ressignificadas em função dos 

instrumentos tecnológicos que, atualmente, fazem parte do cotidiano de qualquer 

sujeito, instituindo novas relações entre ele e desse, com o espaço urbano (DIAS, 

2011, p.13-14). 

Segundo Dias (2011, p. 14), o eletrônico significa o social na ordem do 

discurso urbano (e-urbano), isto é, constitui a forma material da cidade 

contemporânea, a partir da qual é possível compreender: 1) o processo de produção 

de sentido no e do espaço urbano, significado pelo eletrônico, e 2) o processo de 

produção da vida no que diz respeito as suas relações sociais nesse espaço urbano 

significado pelo eletrônico.  

Para a autora, a discursividade do eletrônico que afeta o sujeito, não está na 

relação que ele estabelece com celulares, tablets e notebooks nem, tampouco, no 

acesso à rede mundial de computadores, mas na forma como esse sujeito se 

inscreve na sociedade contemporânea, no modo como significa o espaço e por ele é 

significado, bem como sua individuação pelo Estado, pelo discurso da tecnologia, 

que não abre espaço para a interpretação, produzindo efeitos de saturação do 

sentido (DIAS, 2011, p. 23). 

Na contemporaneidade, os sujeitos têm se servido da tecnologia para se 

atualizar sobre o que se passa no espaço urbano, para trabalhar ou se divertir, para 

compartilhar links, vídeos e/ou fotos, para encontrar amigos e amores, para dizer 

como estão se sentindo e para promover campanhas que buscam defender um bem 

comum ou, ainda, interesses particulares.  

Nesse sentido, redes sociais como Networking e Linkedln, Twitter, Orkut, 

Instagram e Facebook constituem o lugar material em que a linguagem se 

espacializa (ORLANDI, 2001) no espaço digital, ou seja, são um importante “lugar” 
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de formulação e circulação de discursos, produzindo importantes implicações no 

espaço urbano e nas formas de mobilização dos sujeitos e de constituição dos 

sentidos. Exemplo disso foi a Primavera Árabe (2011) ou as mobilizações que 

tiveram início no cenário nacional a partir de junho 2013, contra o aumento de 20 

centavos na tarifa de transporte público do Estado de São Paulo e que assumiram 

outras pautas com o passar do tempo. 

As redes sociais constituem, então, uma importante ferramenta para a 

finalidade política e social, já que nelas/por elas, os sujeitos são convocados a se 

posicionar sobre determinado acontecimento da ordem da realidade. Para Dias 

(2014, p. 12), “a conectividade define a mobilidade contemporânea, expandindo os 

limites das relações entre os sujeitos, configurando liames sociais a partir de 

processos de identificação, resultantes do encontro metafórico entre a rua e a rede e 

vice-versa”. 

Além disso, de acordo com Dias e Couto (2011), as redes sociais provocam o 

efeito de sentido de que, nesse espaço, tudo já foi visto (panóptico) e o sujeito que 

não se posiciona nesse espaço de produção de sentidos passa a não existir no 

ciberespaço, isso porque as redes sociais inauguram uma nova forma de 

“sociabilidade”, que deriva da necessidade de o sujeito se constituir por meio do 

outro (DIAS; COUTO, 2011, p. 637). 

Podemos dizer, então, que o sujeito contemporâneo debate-se entre o mundo 

“real” e o “virtual”, pois assim que liga um aparelho eletrônico rompe as fronteiras do 

mundo físico e é afetado pela ilusão de que não está sozinho. As redes sociais 

constituem, portanto, espaços de identificação do sujeito e do processo complexo de 

constituição de sentidos, que não são literais/homogêneos, mas que resultam da 

relação do sujeito com a língua e com história. 

Logo, compreender a formulação e circulação de sentidos nas redes sociais 

significa compreender o político, que diz respeito ao modo como o sujeito se deixa 

ou não ver nesse espaço material, já que é submetido à língua e afetado pela 

história. No espaço virtual, os sentidos vão se constituindo pela provisoriedade dos 

mecanismos que vão saltando aos olhos do sujeito, quer seja por links que os 

remete a outros textos, imagens ou sites, a outros sujeitos leitores e/ou autores, quer 

seja, pela identificação/desidentificação ou contraidentificação durante um gesto de 

interpretação.  



21 
 

Isso significa que há, nos discursos em rede, dispersões e incompletudes e, 

para Dias (2004, p. 73), formular discursos em/na rede significa selecionar dizeres e 

excluir outros, atestando a dispersão do sujeito em sua constituição, embora ele 

tenha a ilusão de que controla, domina e determina os sentidos, por meio de 

comandos do computador e de conexões em rede. 

Como veremos na seção seguinte, a produção de sentidos na/em rede ou 

fora dela abarca três momentos diferentes: a constituição, formulação e a circulação, 

no entanto, de acordo com Orlandi (2011, p. 08), podemos dizer que quando 

pensamos a prática do discurso eletrônico, tomamos como ângulo de entrada a 

circulação de sentidos, pensando os outros dois momentos por meio dele. De acordo 

com a autora, o modo de circulação dos sentidos no discurso eletrônico nos faz 

pensar, pela sua especificidade, que há consequências no que se refere à função-

autor e ao efeito-leitor que ele produz e que estão diretamente ligadas à natureza da 

memória a que estes sentidos se filiam, bem como a sua forma. 

 

1.1.1 Processos de produção dos sentidos  

 

A constituição, formulação e circulação dos sentidos constituem “momentos” 

(ORLANDI, 2001), importantes para o processo de produção do discurso. Segundo 

Orlandi (2002, p. 32): 

 

[...] o dizer não é propriedade particular. As palavras não nos 
pertencem e só significam pela sua inscrição na língua e pela história 
[...] O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ao 
modo ou controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem 
nele.  

 

Esse é um pressuposto básico da AD: todo discurso estabelece uma relação 

com outros ou, nos termos de Orlandi (2002, p.32), entre o já-dito e aquilo que está 

sendo dito e que correspondem, respectivamente, à memória do dizer (constituição) 

e a sua atualização (formulação). Isso significa que a formulação é determinada pela 
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constituição, já que só é possível formular discursos já ditos, que retornam no fio do 

discurso, produzindo no sujeito a ilusão de que o que ele diz nunca foi dito antes. 

Citando Courtine (1984), a autora explica que todo dizer, na realidade, se 

encontra na confluência entre o eixo vertical, no qual se encontram os dizeres já 

ditos, em uma estratificação de enunciados (interdiscurso) e o eixo horizontal 

(intradiscurso), que corresponde à atualização do discurso pelo sujeito (ORLANDI, 

2002, p. 33). Dizendo de outro modo, todos os dizeres se encontram inscritos no 

eixo da constituição, que pelo interdiscurso, faz intervir o contexto histórico e 

ideológico mais amplo em que os sentidos foram produzidos.  

A formulação diz respeito à atualização do discurso considerando as condições 

de sua produção. Para Orlandi (2001, p. 9), “é pela formulação que a linguagem 

ganha vida, que a memória se atualiza, que os sentidos se decidem, que o sujeito se 

mostra e se esconde”. Conforme a autora, a formulação é o acontecimento 

discursivo no/pelo qual o sujeito, afetado pelos esquecimentos que lhes são 

constitutivos, articula a materialidade da língua e a materialidade da história para se 

significar e significar o mundo. 

De acordo com Orlandi (2001), o eixo da constituição: dimensão vertical e 

estratificada dos enunciados (interdiscurso) determina o eixo da formulação: 

dimensão horizontal, na qual os dizeres são linearizados (intradiscurso), ou seja, 

todo o dizer irrompe no ponto exato em que o intradiscurso (atualização do dizer) é 

atravessado pelo interdiscurso (memória). 

A constituição e a formulação do discurso são, portanto, momentos 

intimamente relacionados, tendo em vista que o sujeito só pode formular, porque os 

sentidos já existem antes, em outro lugar. Para dar maior visibilidade a esses dois 

momentos, elaboramos um quadro que permite compreender o processo de 

produção dos sentidos:  

Quadro 1: Processos de Produção do discurso 

EIXO DA CONSTITUIÇÃO  EIXO DA FORMULAÇÃO 

 Eixo Vertical 

 Interdiscurso  

 Deslinearização/Desintagmatização 

 Eixo horizontal 

 Intradiscurso 

 Linearização/Sintagmatização dos 
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dos dizeres 

 Memória 

dizeres 

 Atualidade 

Fonte: Própria autora. 

 

No corpus recortado para análise, os discursos são formulados por sujeitos 

que se identificam com os dizeres que circulam na página intitulada “Diário de um 

Feto” e foram interpelados a se posicionar contra o aborto. Pelo funcionamento da 

memória discursiva, esses sujeitos mobilizam discursos que se encontram 

deslinearizados no eixo da constituição e os atualizam no fio do discurso.  Contudo, 

esse “pinçamento” de dizeres não é aleatório, pois somente são mobilizados os já-

ditos com os quais esses sujeitos se identificam e que, no eixo da formulação, 

representam as formações discursivas nas quais se inscrevem. 

A circulação está relacionada à formulação, pois constitui o lugar material 

onde os discursos/dizeres irrompem, mas, assim como os discursos, não são 

neutros. De acordo com Orlandi (2003), apesar de a constituição e a formulação 

serem momentos importantes no processo de produção dos sentidos, a circulação é 

fundamental para compreender o funcionamento do discurso e, no caso deste 

trabalho, como o aborto foi discursivizado na página “Diário de um Feto”.  

 O “lugar” material no qual os discursos sobre o aborto circularam permitem 

compreender porque irromperam certos dizeres e não outros em seu lugar, pois 

como se sabe, o facebook é uma rede social que permite que pessoas se reúnam 

em torno de interesses comuns e é o administrador da página que baliza quem pode 

ou não dele participar. 

 Isso por si só já permite compreender um pouco do processo de produção de 

sentidos na página “Diário de um Feto”, pois só “curte” ou “compartilha” os textos, 

que nela circulam os sujeitos que se posicionam contrários ao aborto. Além disso, 

pensamos que as formulações verbais e visuais que compõem a foto de capa e do 

perfil da página já funcionam como limitadores de acesso dos usuários, pois o sujeito 

que se posiciona a favor do aborto, se contraidentifica com os saberes que ela põe 

em circulação. Ainda nesse sentido, não é possível saber se os 28 textos publicados 

e que atenderam ao chamado da rede social foram a totalidade de textos enviados à 
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página ou se configuram somente aqueles que se alinhavam com o discurso da 

campanha.  

Importante lembrar ainda, que os textos circularam a partir de março de 2015, 

com o objetivo de “espalhar flores pela rede em favor da vida humana”, 

posicionando-se, assim, contra o aborto. Entendemos que nas redes sociais, o 

sujeito tem pressa, urgência de se posicionar a respeito de qualquer assunto e, 

nessa ânsia, acaba por reforçar sentidos já sedimentados no imaginário popular, ou 

então, por apagar/silenciar outros.  

Sobre isso, Dias (2004) afirma que o ciberespaço é importante para 

compreender a constituição do sujeito pós-moderno e sua manifestação pela 

linguagem, afinal, observa-se que, com o crescente acesso às mídias eletrônicas e 

às redes sociais como, por exemplo, o facebook, o sujeito vem cada vez mais se 

posicionando sobre diversos assuntos. 

São esses os momentos fundamentais que constituem os processos 

discursivos, pois é pela formulação que a linguagem adquire forma e que os já-ditos 

são atualizados, pela relação que estabelecem com a memória discursiva. Quanto à 

circulação dos discursos, pensamos que as Novas Tecnologias de Comunicação e 

de Informação constituem parte do acontecimento discursivo urbano, pois o discurso 

eletrônico vem modificando o modo como o sujeito se relaciona com outros sujeitos 

e como o discurso é posto em movimento, conforme já adiantamos. Estar em/na 

rede produz no sujeito não apenas o efeito de mundo globalizado e de unidade, mas 

de saturamento dos sentidos.  

Conforme Dias (2004), o ciberespaço pode ser compreendido como o 

“enredamento dos sujeitos que se conectam e produzem sentido” e as mídias sociais 

constituem um lugar de produção e de circulação de discursos diferenciado, que 

implica condições de produção diferenciadas e a produção de efeitos de sentido que 

não se dão da mesma forma que em outro lugar de circulação.  

 

1.2 Um novo modo de compreender a memória: o viés do discurso 

 

Autores que se inscrevem em diferentes perspectivas teóricas vêm estudando 
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o conceito de memória e a tomam como memória psicologista ou individual, como na 

Psicolinguística, ou como memória social ou coletiva, como na História. Contudo, o 

conceito de memória pelo qual os analistas de discurso se interessam é a memória 

discursiva, que sustenta os já-ditos, ou seja, que possibilita que os discursos sejam 

atualizados. Esse imbricamento entre memória e atualidade foi discutido na seção 

anterior, em que tratamos dos processos de produção do sentido, pois, como já 

assinalado, a formulação só é possível porque os discursos se encontram inscritos 

na memória discursiva.   

Pensamos que o conceito de memória discursiva é importante neste trabalho, 

porque nos textos recortados para análise, retornam no fio do discurso, sentidos 

provenientes do campo do jurídico, da medicina e do religioso, que por séculos 

controlaram os corpos do sujeito-feminino, ditando-lhe regras e determinando sua 

forma. Esses discursos ainda ecoam nos discursos produzidos sobre o aborto na 

nossa formação social, produzindo seus efeitos. Nos textos analisados eles são 

atualizados, nos levando a pensar sobre como essas instituições, ainda hoje, apesar 

da tão propalada liberação feminina, ainda impõem representações e modos de 

compreender uma questão que há muito deixou de ser do âmbito do privado, já que 

se tornou uma questão de saúde pública, principalmente entre as camadas mais 

baixas da sociedade. 

 

1.2.1. O funcionamento da memória no discurso 

Para Pêcheux, a memória é pensada pelo interdiscurso, como a memória do 

dizer, que sustenta a enunciação do sujeito que se responsabiliza por aquilo que diz. 

Segundo ele, a memória é: 

 

[...] aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, 
vem restabelecer os „implícitos‟ (quer dizer, mais tecnicamente os 
pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos 
transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível 
em relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 1999 p. 52, grifo do autor). 
 
 

Conforme o fundador da AD, há sempre um jogo de força na memória, que 

visa manter uma regularização pré-existente com os implícitos que ela veicula, mas 



26 
 

uma „desregulação‟, que vem perturbar a rede dos ‟implícitos‟ (PÊCHEUX, 1997b, p 

53, grifos do autor). Sendo assim, entendemos a repetição como um efeito material 

que resulta em deslocamentos.  

No entanto, a recorrência de um determinado enunciado pode acarretar em 

uma divisão da sua identidade material. Nas palavras do autor, a metáfora surge 

então, como outra possibilidade de articulação discursiva, como uma espécie de 

repetição por meio da qual a memória se transforma em paráfrase, compreendida 

como da ordem da repetição daquilo que vem como memória. 

Courtine (1999), por sua vez, ao criticar os linguistas que consideram os 

sujeitos como origem do que dizem, defende que a existência de um enunciado 

prevê um já dito antes, em outro lugar. De acordo com ele: 

 

Aos linguistas que consideram o sujeito falante como sujeito-origem, 
pleno e sem memória, as teses sobre existência histórica e material 
das ideologias lembram a ele que „há sempre um já discurso‟, ou 
seja, que o enunciável é exterior ao sujeito enunciador (COURTINE, 
1999, p. 18, grifo do autor). 

 

Desse modo, o autor trabalha com dois níveis de descrição: o 1º é o nível da 

associação, que diz respeito à situação em que se encontra o sujeito enunciador; o 

2º nível, do enunciado, compreende o que o autor chama de interdiscurso, definido 

por ele como “[...] séries de formulações marcando, cada uma, enunciações distintas 

e dispersas, articulando-se entre ela em formas linguísticas determinadas (citando-

se, repetindo-se, parafraseando-se, opondo-se entre si, transformando-se)”. 

(COURTINE, 1999, p. 18).  

É nesse espaço que se constitui a exterioridade do enunciável na forma de 

pré-construídos dos quais o sujeito se apropria, ao formular seu discurso. Conforme 

ele, no domínio da memória dos sujeitos enunciadores ressoa uma “voz sem nome” 

(COURTINE, 1999, p.19), o que significa que ela está diretamente relacionada com 

a formação discursiva e com o interdiscurso (memória), bem como com a 

atualização desses dizeres no intradiscurso. De acordo com o autor, a confluência 

dos dois eixos resulta em formulações que sinalizam para outras formulações já 

feitas antes. 

Orlandi (2001) retoma o conceito de interdiscurso de Pêcheux e define a 

memória discursiva como aquilo que diz respeito ao saber discursivo e sobre o qual 
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não temos controle. Para ela, trata-se daquilo que já foi dito a respeito de um 

assunto qualquer, mas que o sujeito esquece que já foi dito, por quem e em que 

circunstâncias de enunciação e que retorna no seu discurso produzindo novos ou 

outros sentidos, ou seja, “é o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada 

tomada da palavra” (ORLANDI, 2001, p. 31).  

 Conforme Orlandi (2001, p.59) à diferença do arquivo, que é o discurso 

documental, institucionalizado, uma memória que acumula, a memória discursiva 

compreendida por ela como interdiscurso, é aquela que se estrutura pelo 

esquecimento, porque, para a AD, em todo dizer há algo que se mantém, que 

retorna aos mesmos espaços de significação. 

Isso significa que, ao formular seu discurso, o sujeito o faz com palavras já 

ditas e que determinam o “seu” dizer. De acordo com Indursky (2011, p. 70), embora 

afetado pelos esquecimentos que lhes são constitutivos, ele o faz sob o regime da 

repetibilidade, que atesta o funcionamento da memória, entendida por ela não como 

interdiscurso como o faz Orlandi (2002)1, mas pela esteira de Courtine (1981, p. 53 

apud Indursky, 2011, p.72), que a significa como a “existência histórica do enunciado 

no seio de práticas discursivas, reguladas pelos aparelhos ideológicos”, buscando 

compreender o funcionamento da memória discursiva no interior de uma formação 

discursiva e que possibilitam ao sujeito, ao formular seu discurso, a lembrança, a 

repetição, a refutação e o esquecimento dos saberes que a constituem. 

Para Indurski (2011), aí reside a diferença entre o interdiscurso e a memória 

discursiva, pois enquanto o interdiscurso é um espaço totalmente saturado, que 

abarca a ordem do memorável: “todos sabem, todos lembram” e  no qual se 

inscrevem todos os já-ditos sobre algo no interior de uma formação discursiva, a 

memória discursiva é lacunar, de ordem ideológica, já que diz respeito somente aos 

sentidos autorizados pela forma-sujeito de uma FD, incluídos aqueles que não 

podem mais ser atualizados, lembrados, em razão de determinações históricas 

(INDURSKY, 2011, p.87).  

Conforme a autora, tanto o interdiscurso como a memória discursiva dizem 

respeito à memória social, mas enquanto aquele compreende uma memória ampla, 

                                                           
1 Orlandi (2002, p. 31) toma a memória discursiva como interdiscurso e a compreende como “o saber 
discursivo que torna possível todo o dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que 
está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavras. O interdiscurso disponibiliza dizeres 
que afetam o modo como o sujeito se significa em uma situação discursiva dada”.  
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totalizante, essa é esburacada, regionalizada e circunscrita àquilo que pode ser dito 

no interior de uma FD. Em suma: “o interdiscurso abarca a memória discursiva 

referente ao complexo de todas as FD” (INDURSKY, 2011, p.88).  

Contudo, neste trabalho, além do funcionamento do interdiscurso e da 

memória discursiva, e tomando o espaço digital como o lugar onde os discursos 

sobre o aborto são formulados e circulam, interessa-nos compreender o 

funcionamento de outro tipo de memória produzida no espaço digital. 

 

 

1.2.2. Funcionamento da memória no espaço digital 

 

Discutir sobre as novas tecnologias da linguagem e sobre as condições de 

produção e de circulação de sentidos no ciberespaço implica pensar no 

funcionamento da memória, levando em conta como o sujeito se relaciona com a 

linguagem nesse espaço de produção de sentidos marcado pelo efeito de 

completude, já que ele tem a ilusão de que nesse espaço tudo pode ser encontrado 

e de que tudo pode ser dito. 

O conceito de memória metálica foi desenvolvido por Orlandi (1996), no livro 

intitulado “Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico”, no qual a 

autora buscava compreender o funcionamento das tecnologias de linguagem. Em 

2001, a autora propõe diferenciar o interdiscurso, por ela entendido como memória 

discursiva, da memória produzida pelas novas tecnologias da linguagem, da 

memória da máquina. 

Na época, salientava que, no cotidiano, temos acesso às mídias sociais como 

a televisão, rádio e internet e estamos em contato frequente com discursos “digitais”, 

que nos assujeitam, embora de maneira inconsciente. De acordo com ela, como 

sujeitos, somos afetados não somente pela memória carnal das línguas „naturais‟, 

mas pelas várias modalidades da memória metálica, pelos multimeios, pela 

informática e pela automação (ORLANDI,1999, p.10).  

Desse modo, como já mencionamos, podemos afirmar que enquanto sujeitos, 

somos interpelados ideologicamente pelos discursos que circulam nesses novos 
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espaços de produção e de circulação de sentidos e que, segundo a autora, 

funcionam pelo acúmulo e pela replicação de sentidos, sem, contudo, apagar os 

efeitos da história e da ideologia: Segundo ela: 

 

[...] saber como os discursos funcionam é colocar-se no espaço 
móvel de um duplo jogo da memória: o da memória institucional que 
estabiliza, cristaliza, e, ao mesmo tempo, o da memória constituída 
pelo esquecimento que é o que torna possível o diferente e a ruptura 
(ORLANDI, 2009, p. 10). 

 

Embora estivesse se referindo à televisão, à época, Orlandi (2001) já assinala 

o alcance, a capacidade de circulação dos instrumentos tecnológicos em meio a 

uma quantidade de sujeitos heterogêneos, destacando que a TV é um instrumento 

marcado pela produtividade, porque “anula a memória, a reduz a uma sucessão de 

fatos com sentidos (dados) quando, na realidade, o que se tem são fatos que 

reclamam sentidos”. É esse reclamar sentidos que permite a historicização e a 

inscrição do acontecimento na história e a TV produz acontecimento sem história, 

logo, repetição sem memória (cf. ORLANDI, 2001, p. 180). 

De lá para cá, muita coisa mudou, as tecnologias de informação se ampliaram 

e contemporaneamente, circulam discursos sobre o amplo acesso da população à 

rede mundial de computadores. Sem entrar nessa discussão e tomando por base o 

que disse Orlandi (1996), o fato é que assim como a televisão, os outros 

instrumentos da mídia produzem uma homogeneização de seus fins. E é aí que se 

estabelece a diferença entre a produtividade e a criatividade.  

Conforme a autora, a produtividade diz respeito à repetição do mesmo em 

série, à quantidade, sob a ilusão do diferente. Nesse funcionamento, não há a 

ruptura, não há espaço para a variação do dizível e das suas diferentes formas de 

“a-presentar-se”. O exemplo dado por ela, é que assistimos à mesma novela várias 

vezes (ORLANDI, 2001, p. 180). Já a “criatividade” funciona pela desestabilização 

dos sentidos, pela ruptura no processo de significação, abrindo espaço para o 

equívoco, para a falha e para a falta, ou seja, para polissemia (ORLANDI, 2001, p. 

179-180), 

Com relação ao espaço digital, podemos dizer que seja em jornais e revistas 

eletrônicas, em blogs ou redes sociais, vemos as mesmas fotos e lemos as mesmas 
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notícias, os mesmos comentários, os mesmos posts, enfim, o que há é a repetição 

do mesmo em série, a variação do mesmo discurso, em especial, em redes sociais 

como o facebook, embora sejamos afetados pela ilusão do diferente e da 

completude. Esse é o efeito da memória produzida pela máquina. 

Conforme a autora, a memória metálica é compreendida como aquela que 

repete sem historicizar, é uma “memória descartável”, que ao contrário da memória 

discursiva, se caracteriza por ser horizontal, já que não há estratificação, mas 

repetição, isto é, produção em série (ORLANDI, 2001, p. 180). Tudo se passa no 

nível da formulação e não atinge o nível da constituição do sentido, de modo que 

não se sai do mesmo, pois só se (re)produz a variedade e a quantidade (ORLANDI, 

2001, p 181). 

Isso acontece porque o espaço midiático/digital anula a memória e se resume 

à replicação de sentidos já dados, quando, na realidade, os fatos reclamam 

sentidos, permitindo a historicização e a inscrição do acontecimento na história. 

Desse ponto de vista, o espaço digital produz acontecimento sem história e a 

repetição sem memória, uma vez que a memória metálica é livre de esquecimento e 

funciona como memória de arquivo, guardada na/em rede (ORLANDI, 2001, p. 180). 

No entanto, a memória metálica não corresponde somente ao acúmulo de 

dados na memória do computador e abrange o funcionamento midiático, que 

trabalha com a quantidade de informações e sua disseminação, por meio da 

replicação. No espaço digital, uma formulação se multiplica em outras formulações 

sem que isso afete o domínio da constituição, produzindo assim, uma memória 

horizontal.  

Isso significa que no espaço digital, os sentidos não se estratificam, pois não 

há o deslizamento provocado pela história. De acordo com Orlandi (2001, p.182), a 

televisão, e aí acrescentamos o espaço digital, metaforiza a relação do homem com 

a linguagem, apagando a memória histórica, substituindo-a, pela memória metálica. 

 A memória metálica diz respeito, então, à circulação, a qual compreende 

movimentos de repetição/reprodução. Levando em consideração o espaço digital, 

podemos dizer que a memória que funciona é a metálica, que se repete sem 

instaurar o novo. Essa repetição pode ser observada, por exemplo, na rede social 

facebook, onde os sujeitos compartilham textos a todo o momento. 
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Nesse funcionamento, os hiperlinks facilitam ainda mais esse processo de 

replicação, pois o sujeito por meio de um simples click é direcionado a outros textos 

do seu interesse, os quais podem ser compartilhados na sua rede social, produzindo 

dessa maneira, o efeito de replicação. Por essa perspectiva, no espaço digital, os 

processos discursivos se dão por meio da produtividade, já que não há instauração 

do novo, mas a variação do mesmo, pelo funcionamento produzido pela memória da 

máquina. 

O espaço digital é um lugar diferenciado e importante para compreendermos 

o processo de produção de sentidos dos discursos, que irrompem e que são da 

ordem da repetição e do acúmulo. Nele, funciona a memória metálica que, de acordo 

com Dias (2014, p.8), é uma memória sem profundidade e que “concerne à 

existência técnica do enunciado”, que retorna no fio do discurso pela atualização dos 

dados.  

Assim sendo, pelo funcionamento da memória metálica, toda significação se 

dá no nível da atualização e o ponto de partida para a produção dos sentidos não é 

a filiação do sujeito a uma rede de constituição dos sentidos, mas a uma rede de 

atualização técnica dele, uma vez que aquilo que se atualiza é o próprio registro. 

Conforme Dias (2014), o já-dito armazenado retorna sob a forma da atualização do 

registro de uma informação/dado e não da formulação no intradiscurso, por ela 

designado de atualização na forma da textualização da memória discursiva. No 

gráfico que segue, a autora ilustra esse funcionamento: 

 

 

Fonte: DIAS, Cristiane. Análise de Discurso em Rede: Cultura e Mídia. Volume 1 – Campinas, SP: Pontes, 2015. 
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Conforme a autora, falar em memória metálica não significa afirmar que ao 

enunciar, o dizer não esteja determinado pela memória discursiva ou que os dizeres 

não são determinados ideologicamente e historicamente, mas que, no espaço 

digital, a memória metálica causa a evidência do sentido e do sujeito, já que não 

está relacionada à existência histórica dos enunciados, mas a sua existência técnica, 

replicável (DIAS, 2014). Conforme ela, esse é o funcionamento da memória 

metálica:  

 

[...] produzir, pela quantidade, o esvaziamento do sentido do dizer 
engajado, significante na história. O excesso, a quantidade, sentidos 
da repetição em série, esvaziam o dizer, submetendo-o a uma 
existência técnica, replicável no eixo da própria circulação (DIAS, 
2013-2015 – ENDICI. p.1). 

 

Para compreendermos a diferença entre a memória discursiva e a memória 

metálica, podemos nos pautar nos três momentos do discurso, já que enquanto a 

primeira é predominantemente da instância da constituição do sentido, a segunda 

diz respeito à atualização e à circulação dele. Ou seja, na memória metálica, a 

significação se dá no nível da circulação (DIAS, 2013-2015). 

A segunda década do século XX pode ser considerada o auge da era 

tecnológica, já que, supostamente, possibilitou o acesso à tecnologia à grande 

massa da população, que passou a ocupar outros espaços e a se relacionar de 

outro modo com a linguagem. Os sujeitos foram interpelados a estarem conectados 

em todos os lugares e de verem e de serem vistos no espaço digital, apesar desse 

novo modo de compreender e de se relacionar com a linguagem, ele produz seu 

discurso com base no que já foi dito antes, em outro lugar, pela mobilização da 

memória discursiva. No entanto, no espaço digital, assim como nas outras mídias, a 

memória metálica também funciona e aí reside a diferença entre as duas.  

Para Orlandi (2001, p. 180), a memória metálica é achatada, já que não há 

estratificação, mas repetição em série e constitui um simulacro, pois faz parecer que 

aquilo que está sendo dito é novo, quando, na verdade, é uma variação do mesmo. 

Por essa esteira, a memória metálica funciona pela repetição e pela quantidade, pois 

constitui “[...] um dizer presentificado continuamente que funciona como se fosse 
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uma memória, quando, na verdade, ele não é uma memória, ele é o dizer 

repetidamente re-atualizado” (ORLANDI, 2006, p. 26-27).  

Para a autora, nas mídias digitais, o sentido é da ordem da quantidade e não 

há historicização dos dizeres, ou seja, é da instância da circulação e funciona pela 

repetição, reprodução, replicação, etc. Desse modo, enquanto a memória discursiva 

é estruturada pelo esquecimento, uma vez que é aquela que não se esquece e que 

prevê uma certa institucionalização dos sentidos, normatizando os processos de 

significação, a memória metálica funciona pela reprodução e pelo acúmulo, já que 

não historiciza os sentidos. Em suma, enquanto aquela é marcada pela 

incompletude, essa está relacionada à saturação de sentidos. 

Nesta parte do trabalho, nos propusemos a compreender o funcionamento da 

memória metálica no espaço digital. Podemos dizer que a partir do momento em que 

os discursos entram em circulação, no meio eletrônico, eles são 

repetidos/reproduzidos, por meio do funcionamento da memória metálica, porém 

somente significam pelo funcionamento da memória discursiva. Afinal, os discursos 

são formulados e postos em circulação por sujeitos interpelados pela ideologia e 

significam porque já foram ditos antes, em outro lugar.  

Dizer que no espaço digital funciona somente a memória metálica e não a 

memória discursiva, seria contradizer a ideia de que os discursos tecem redes, 

afinal, entendemos que todos os discursos formulados se filiam a redes de memória, 

porque o discurso é um processo contínuo que não se esgota em uma situação 

particular: outras coisas foram ditas antes e outras coisas serão ditas depois 

(ORLANDI, 2008) e é assim, que os sujeitos e os sentidos se constituem. 

Isso significa que a memória discursiva funciona pela repetição e a memória 

metálica pela replicação e enquanto a primeira está relacionada aos esquecimentos 

constitutivos do sujeito, a outra é uma memória que não é afetada por eles, já que 

apenas repete e acumula.  

Nos textos analisados, funciona a memória metálica que replica as 

formulações verbais e visuais sobre o aborto. Há repetição em série, convocando 

uma memória horizontal, que sedimenta sentidos sobre o aborto. Por esse viés, não 

podemos afirmar que o dizer não se historiciza, mas que de tanto se repetir, replicar 

e retornar sobre si mesmo impede a historicização, pois não se deixa esquecer 
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(DIAS, 2016, apontamento do parecer da qualificação), não afetando o domínio da 

constituição.  

Em suma, no espaço digital, uma formulação se multiplica em outras 

formulações sem que isso afete o domínio da constituição, produzindo, assim, uma 

memória horizontal, mas é possível não haver a inscrição do dizer na memória 

discursiva?  

 

2.2. O todo complexo das formações ideológicas 

 

Os estudos do texto sempre constituíram objeto de estudo entre aqueles que, 

cada um a seu modo, procuravam não mais compreendê-lo como um repositório de 

sentidos sobre o qual o sujeito-leitor se debruçava para extrair-lhe um significado já-

lá e que deveria por ele ser encontrado. Dentre esses estudiosos que não mais 

concebiam a língua como instrumento de comunicação, estava o filósofo Michel 

Pêcheux, que em 1969, elege o discurso como objeto de estudo e o compreende 

como “efeito de sentidos” produzido não entre organismos físicos individuais, mas 

entre sujeitos que ocupam lugares determinados na estrutura de uma formação 

social (PÊCHEUX, [1969] 1997a, p.82).  

De acordo com Cazarin (2011), a publicação de Analyse automatique du 

discours e o lançamento da revista Langages, organizada por Jean Dubois, podem 

ser tomados como efeitos fundadores da Análise de Discurso de tradição francesa  

e, cujos ecos começam a adquirir contornos mais definidos no Brasil, no final da 

década de 70, com Eni P. Orlandi, a quem se deve a consolidação dessa disciplina 

em solo brasileiro, promovendo importantes avanços teóricos. 

Considerada uma disciplina de entremeio, a AD põe em suspenso conceitos 

da Linguística, do Materialismo Histórico e da Psicanálise, mas não pretende buscar 

sentidos previamente dados ou chaves de interpretação para os textos, tampouco 

colocar-se como uma nova disciplina, pois não as complementa, mas constitui seu 

aparato teórico nos (des)vãos dessas três regiões do conhecimento. 

Nesse sentido, busca romper com a ideia de que o objeto de estudo da 

Linguística é a língua fechada e homogênea, que se caracteriza pela transparência, 
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desconsiderando a possibilidade de haver mais do que um sentido para um mesmo 

texto. Por esse viés, o par opositivo que medeia os estudos não é mais a língua x 

fala, mas a língua x discurso, pois se trata de pensar em uma língua em movimento 

constante, incompleta, passível de furos, falhas e faltas. 

Conforme Orlandi (2002, p. 19), a “forma encarnada” (forma material) do 

discurso articula a língua à história no processo de produção de sentidos. 

Entretanto, essa história não diz respeito à sucessão de fatos dispostos 

cronologicamente, mas aos modos como os sentidos são produzidos por indivíduos 

interpelados em sujeitos pela ideologia e afetados pelo inconsciente.  

Esse deslocamento da noção de indivíduo para a de sujeito é a grande 

contribuição da Psicanálise, que o compreende como dividido entre o consciente e o 

inconsciente, uma vez que ele não é a origem do dizer. Trata-se de sujeito afetado 

pelo real da língua e pelo real da história e que, portanto, não tem controle absoluto 

sobre aquilo que diz/interpreta. Isso significa que o sujeito da teoria discursiva não é 

um organismo individual, mas um sujeito interpelado pela ideologia e que 

produz/interpreta o discurso a partir do lugar que ocupa em determinada formação 

social. 

É pela esteira dessa teoria da interpretação que nos propomos a investigar 

como o aborto foi discursivizado na página “Diário de um Feto”, bem como que 

formações discursivas entrecruzam esses discursos. Para atingir esse objetivo, 

partimos da noção de ideologia, emprestada por Pêcheux das Ciências Sociais e da 

Filosofia, que não mais a compreende como ocultação ou mascaramento da 

realidade, mas como: 

 

[...] as evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado 
„queiram dizer o que realmente dizem‟ e que mascaram, assim, sob a 
„transparência da linguagem‟, aquilo que chamaremos o caráter 
material do sentido das palavras e dos enunciados (PÊCHEUX 
[1975] 2014, p. 146, grifos do autor). 

 

Para pensar sobre como a ideologia se materializa no discurso, o fundador da 

AD, parte das proposições intermediárias de Althusser, segundo as quais “só há 

prática através de e sob uma ideologia” e de que “só há ideologia pelo sujeito e para 
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sujeitos”, que culminam na tese central de que “a ideologia interpela os indivíduos 

em sujeitos” (ALTHUSSER, 1985, p. 42). Para Althusser: 

 

[...] a ideologia „age‟ ou „funciona‟ de tal forma que ela „recruta‟ 
sujeitos dentre os indivíduos (ela os recruta a todos), ou „transforma‟ 
os indivíduos em sujeitos (ela os transforma a todos) através desta 
operação muito precisa que chamamos de interpelação 
(ALTHUSSER, 1985, p. 96, grifos do autor).  

 

É por esse viés, que Pêcheux ([1975] 2014, p. 140) propõe pensar no 

“pequeno teatro teórico da interpelação”, ou seja, em como a ideologia interpela o 

indivíduo em sujeito do “seu” discurso. Dizendo de outro modo, conforme Pêcheux 

([1975] 2014), para compreender o modo como os sujeitos atribuem sentido àquilo 

que ouvem, dizem ou leem, é necessário compreender como a ideologia os 

interpela.  

Daí a afirmação de que a língua é o lugar onde o discurso adquire uma “forma 

encarnada” (ORLANDI, 2002) e onde a ideologia se materializa. Para Orlandi (2002, 

p. 17), o discurso é o “lugar em que se pode observar [a] relação entre língua e 

ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para os sujeitos”. 

Nessa relação língua-discurso-ideologia constitui-se o sujeito, pois “não há discurso 

sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela 

ideologia e é assim que a língua faz sentido” (ORLANDI, 2002, p. 17). 

Desse modo, para a AD, o sentido é determinado pelas posições sujeito 

ocupadas no processo sócio-histórico em que as palavras são (re)produzidas e que 

podem ser definidas como:  

 

[...] um conjunto complexo de atitudes e de representações que não 
são nem „individuais‟ nem „universais‟, mas se relacionam mais ou 
menos diretamente a posições de classes em conflitos umas com as 
outras (PÊCHEUX, [1969] 1997, p.146 grifos do autor).  

 

Discursivamente, as posições ideológicas tomam corpo, no discurso, por meio 

das formações discursivas, entendidas pelo fundador da AD, como “aquilo que, 

numa formação ideológica dada, determinada pelo estado de luta de classes, 
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determina o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, [1975] 2014, p.147, grifo do 

autor). 

Logo, é a ideologia que permite compreender o processo de produção dos 

sentidos e possibilita ao analista estabelecer regularidades no funcionamento do 

discurso. Conforme Pêcheux ([1975] 2014, p. 146), é a ideologia que “[...] fornece as 

evidências que fazem com que uma palavra ou enunciado „queiram dizer o que 

realmente dizem”, mascarando o caráter material dos sentidos e provocando a ilusão 

de transparência da linguagem.  

Esse caráter material das palavras, ao qual se refere o fundador da AD está 

relacionado, portanto, à inscrição dos sujeitos em determinada formação discursiva, 

pois é ela que possibilita a produção de sentidos. Nas palavras do autor: 

 

[...] isso equivale afirmar que as palavras, expressões, proposições 
etc., recebem seu sentido da formação discursiva na qual são 
produzidas: retomando os termos que introduzimos acima e 
aplicando-os ao ponto específico da materialidade do discurso e do 
sentido, diremos que os indivíduos são „interpelados‟ em sujeitos-
falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas 
que representam „na linguagem‟ as formações ideológicas que lhes 
são correspondentes. (PÊCHEUX, [1975] 2014, p. 147, grifos do 
autor). 

 

É a noção de formação discursiva que permite que os sujeitos, situados numa 

determinada conjuntura histórica e partilhando do mesmo “conjunto de atitudes e de 

representações” (PÊCHEUX, [1975] 2014), concordem ou não com os sentidos das 

palavras. Para o autor, a formação discursiva é um espaço de reformulação- 

paráfrase onde se constitui a ilusão da “intersubjetividade falante”, já que aquele que 

formula o discurso é capaz de antever aquilo que o seu interlocutor poderá pensar 

ou dizer. Segundo Pêcheux, essa intersubjetividade falante não anula a forma-

sujeito da FD na qual ele se inscreve, pois “aquilo que eu digo não está fora do 

campo daquilo que eu estou determinado a não dizer” (PÊCHEUX [1975] 2014, p. 

161). 

Desse modo, o sujeito diz aquilo que lhe é permitido e que corresponde a sua 

inscrição a uma ou mais formações discursivas, embora seja afetado por dois 

esquecimentos, que nada mais são do que ilusões que o constituem. O 

esquecimento número dois é da ordem da enunciação, já que o sujeito seleciona, 
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recorta da formação discursiva na qual inscreve o seu dizer, “formas e sequências” 

que estão em relação de paráfrase (PÊCHEUX [1975] 2014, p. 161). Esse 

esquecimento é de ordem referencial, já que o sujeito acredita que há uma relação 

estreita entre a linguagem e o mundo e de que aquilo que é dito só pode ser 

formulado com aquelas palavras e não outras (ORLANDI, 2002, p.35).  

O esquecimento número um é da ordem do inconsciente e resulta da relação 

do sujeito com a ideologia, já que ele tem a ilusão de ser a origem do dizer, isto é, de 

ser o primeiro a formular aquele discurso. Esse é um esquecimento de ordem 

ideológica, porque o sujeito só diz isso ou aquilo porque se inscreve em uma FD e 

não em outra. Para Orlandi (2002, p. 36), essas são ilusões necessárias no processo 

de constituição de sentidos e dos sujeitos e que fazem com que o discurso esteja 

sempre em movimento, pois as palavras são “sempre as mesmas, mas ao mesmo 

tempo, sempre outras”.  

Entretanto, cabe lembrar, que as formações discursivas não são espaços 

fechados e homogêneos, já que os sentidos estão em constante movimento, num 

processo recorrente de reconfiguração e que permite inscrever o dizer (e o sujeito) 

em um domínio discursivo e não em outro. De acordo com Orlandi (1994, p. 11): 

As formações discursivas não são definidas a priori como evidências 
ou lugares estabilizados, mas como regiões de confronto de 
sentidos. Tem-se necessidade das formações discursivas como sítio 
de significância (na relação com a diferença), assim como se tem a 
noção de unidade, para a língua, apesar dos equívocos que a 
constitui. 

 

Para a autora, os sentidos irrompem do interior das FDs, compreendidas, 

conforme já adiantamos, como o lugar onde os dizeres são constituídos e que 

afetam de maneira inconsciente a maneira como o sujeito produz os sentidos. 

Podemos afirmar, então, que os sujeitos e os sentidos se constituem 

simultaneamente, porque se inscrevem nas formações discursivas com as quais ele 

se identifica. 

Esse intricando jogo entre o “todo complexo com dominante” das formações 

discursivas é designado por Pêcheux ([1975] 2014 a, p. 148, grifos do autor) de 

interdiscurso e reside, de acordo com ele, no fato de que “[...] „algo fala‟ (ça parle) 

sempre „antes, em outro lugar e independentemente‟, isto é, sob a dominação do 

complexo das formações ideológicas”. 
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Nesse sentido, podemos dizer que as formações discursivas são 

regionalizações do interdiscurso, conforme Orlandi (2002, p. 43), pois é ele que “[...] 

disponibiliza dizeres, determinando pelo já-dito, aquilo que constitui uma formação 

discursiva em relação a outra”. Desse modo, as palavras não significam por suas 

propriedades linguísticas, mas em relação às formações discursivas e é por meio 

delas que podemos compreender os sentidos. 

De acordo com a AD, as formações discursivas podem ser compreendidas 

como o lugar onde os dizeres são constituídos e que afetam a maneira como o 

sujeito produz os sentidos, pois ambos se constituem simultaneamente. Contudo, o 

sujeito pode se identificar plenamente com os saberes de uma FD ou pode 

questioná-los, contestá-los ou se revoltar contra eles, em um movimento designado 

por Pêcheux ([1975] 2014), de “modalidades da tomada de posição” e que se 

referem à forma como ele, ao formular seu discurso, se identifica com o sujeito 

universal, que determina a forma-sujeito da FD na qual se inscreve. 

A primeira modalidade de tomada de posição do sujeito é a “superposição”, 

que consiste na total identificação do sujeito da enunciação com a forma-sujeito da 

formação discursiva pela qual ele é afetado. Um exemplo de total identificação do 

sujeito com a FD que o interpela, por exemplo, é a não contestação, o não 

questionamento do discurso da igreja católica sobre o aborto.  

Nesse caso, o sujeito constitui o “bom sujeito”, porque se identifica 

plenamente com o discurso dessa instituição, que o significa como “pecado”, não 

questionando ou contestando aquilo que lhe é dado a pensar e a dizer. 

A segunda modalidade de tomada de posição é a contraidentificação do 

sujeito com a FD na qual ele se inscreve (PÊCHEUX, [1975] 2014, p. 199). Nessa 

modalidade de tomada de posição, ele se (re)volta, se distancia, questiona ou 

contesta os saberes da formação discursiva que o afeta. Como exemplo, podemos 

citar o sujeito que, mesmo se inscrevendo na FD da igreja, contesta/questiona a 

proibição do aborto, caracterizando o discurso do “mau sujeito”, já que ao assumir 

seu lugar no discurso, ele se contrapõe à forma-sujeito daquela FD. 

A terceira modalidade de tomada de posição do sujeito é a “desidentificação”, 

que consiste na total negação dos saberes da formação discursiva e da forma-

sujeito que o interpelam. Por esse movimento, o sujeito se desloca para outra 

formação discursiva e para sua forma-sujeito correspondente, inscrevendo seu dizer 
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em outro espaço de enunciação. Retornando ao nosso exemplo, isso acontece 

quando o sujeito nega os saberes da igreja e aceita/assume outros, como por 

exemplo, aqueles que se inscrevem nos movimentos feministas, que o entendem 

como um direito de escolha da mulher. Assim, podemos dizer que as FDs são 

regionalizações do interdiscurso e que a interpelação dos sujeitos do seu discurso 

se dá pelo funcionamento da ideologia, que: 

 

[...] se realiza através do complexo das formações ideológicas (e, 
especificamente, através do interdiscurso intrincado nesse complexo) 
e fornece „a cada sujeito‟ sua „realidade‟, enquanto sistema de 
evidências e significações percebidas – aceitas – experimentadas 
(PÊCHEUX, [1975] 2014, p.149). 

 

Isso significa que o sujeito, ao formular o seu discurso, se filia a redes de 

sentidos, mas como nos ensina Orlandi (2010, p.34), não sabe como fazê-lo, ficando 

ao sabor da ideologia e do inconsciente. De acordo com a autora, isso acontece 

porque não há discurso novo e quando o sujeito lineariza seu dizer, o faz com 

palavras já ditas. Conforme ela, essa é uma determinação necessária para que haja 

sentidos e sujeitos. Daí a afirmação de que o esquecimento é estruturante, já que 

ele faz parte do processo de constituição dos sujeitos e dos sentidos, ou seja, são 

ilusões necessárias para que haja produção de sentidos.  

Nos textos recortados para análise, pelo funcionamento da memória 

discursiva, ressoam já-ditos sobre o aborto que se inscrevem em diferentes 

domínios do saber, produzindo diferentes sentidos sobre ele. Isso acontece porque a 

formulação consiste na atualização dos discursos por gestos de interpretação2 que 

lhe emprestam “corpo”, pois “formular” é linearizar discursos que se encontram 

desintagmatizados no interdiscurso (ORLANDI, 2001, p. 10).  

Contudo, é necessário lembrar, que no caso do corpus recortado neste 

trabalho, os discursos sobre o aborto são produzidos na página de uma rede social 

que se posiciona contra o aborto e isso afeta os sentidos nela produzidos. Não há 

espaço para a revolta, para a dúvida, para o distanciamento ou para a contestação 

                                                           
2 Conforme Orlandi (2001, p. 10), é pelo gesto de interpretação que chegamos à “corporalidade” dos 

sentidos e que saímos da separação entre as formações discursivas e os traços e marcas formais 
que constituem o texto. (ORLANDI 2001, p. 10). 
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ou para a polêmica, mas uma total identificação dos sujeitos com aquilo que lhes é 

dado a ver e a pensar sobre o aborto. Isso ocorre porque quando o sujeito 

diz/formula algo, assumindo a responsabilidade pelo dizer, o faz afetado pela 

exterioridade, pela forma-sujeito histórica da FD que o domina. No caso da 

campanha, foram postos em circulação, os discursos produzidos pelos “bons 

sujeitos”.  

Desse modo, o sujeito que responde à campanha é constituído por esta 

ambiguidade, de um lado formula o seu discurso assumindo que é contra o aborto, 

na ilusão de que é livre para dizer o que diz e, de outro, é assujeitado pelos dizeres 

da FD que o determina e que ressoam no “seu” discurso. 
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CAPÍTULO 2 

 

 MEMÓRIA E HISTÓRIA NA PRODUÇÃO DE DISCURSOS SOBRE O 

ABORTO NO ESPAÇO DIGITAL 

 

“A ideia que nos conduz é de que a história das 

mulheres passa pela história de seus corpos. Sexo 

belo ou sexo frágil, tais denominações vinculam-se 

à imagem que a nossa sociedade faz dele, de sua 

beleza ou de sua saúde”. 

(Mary Del Priore) 

 

 

Toda e qualquer produção de conhecimento inicia-se por algo que incomoda, 

suscitando questionamentos e, para respondê-los, é necessário um aparato teórico 

que sustenta, autoriza e legitima possíveis respostas. Assumindo a posição de 

analistas de discurso, neste capítulo, em 2.1, contamos um pouco sobre como o 

arquivo deste trabalho foi constituído e a mudança de percurso no que se refere ao 

recorte do corpus a ser analisado, além de explicitar alguns aspectos metodológicos 

que nortearam as análises.  

Em 2.2. abordamos as condições de produção dos textos que, embora façam 

parte das margens do dizer, são importantes para compreender como os discursos 

foram produzidos e quais os possíveis sentidos que neles circulam. Em 2.2.1., 

fazemos um breve percurso sobre a história do corpo e do aborto na Europa, com 

base em Carmo Junior (2005), Corbin (2008), Courtine (2011), Gélis (2008), 

Mattheus-Grieco (2008), Vigarello (2008) e Verardo (1987), porque acreditamos que 

além da língua, herdamos dos colonizadores portugueses “um conjunto complexo de 

atitudes e de representações” (PÊCHEUX, [1975] 2014) que determinaram o modo 

como do lado de cá do Atlântico, o corpo e o aborto são significados. Para isso, nos 

embasamos em Del Priore (2001; 2000) e Pêcheux ([1975] 2014). Contudo, nosso 

objetivo não é tratar a história como cronologia de acontecimentos históricos, mas 

como constitutiva do processo de produção de sentidos, uma vez que ela ressoa 
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como memória nos discursos sobre o aborto e, no caso deste trabalho, daqueles que 

circularam no espaço digital e que constituem nosso objeto de estudo. 

Em 2.2.3. nosso objetivo é abordar como o Estado, a Igreja e os Movimentos 

Feministas se posicionam em relação ao aborto, delimitando aquilo que o sujeito 

pode/não pode dizer, em função do lugar que ocupa em nossa formação social. 

Compreendemos que isso se faz necessário porque essas “instituições distintas e 

especializadas”, nos termos de Althusser (1985, p. 68), configuram importantes 

Aparelhos Ideológicos de Estado, que impõem aos sujeitos o que pode/não pode ser 

dito e também aquilo que deve ser silenciado, apagado. 

 

2.1. Constituição do arquivo e metodologia 

 

O nosso interesse por um tema tão polêmico quanto o aborto não é recente e 

surgiu durante a graduação, quando uma professora o utilizava em sala de aula para 

nos ensinar que todo sujeito ocupa um lugar na formação social e, ao formular seu 

discurso, inscreve seu dizer em uma ou mais formações discursivas, materializando 

a(s) ideologia(s) que o afeta(m). “Pecado”, “Crime”, “Direito da Mulher”: esses 

diferentes modos de compreender o aborto ecoavam na sala de aula, produzindo 

diferentes efeitos de sentido, pois apesar de sermos poucas alunas, não havia 

consenso entre nós sobre o assunto. Esse é, afinal, o trabalho da ideologia! 

Além disso, os discursos sobre o aborto são atualizados pela mídia, com certa 

frequência, quando acontecimentos da ordem da realidade como bebês encontrados 

dentro de rios em sacos plásticos ou abandonados em caixas de papelão, embaixo 

de pontes e viadutos, à mercê de animais e de doenças chocam a população, 

provocando o estranhamento. O mesmo acontece com mulheres que perdem a vida 

em consequência da falta de atendimento adequado ao realizar um aborto, em 

clínicas clandestinas. 

Esses discursos trazem com eles outros, como, por exemplo, aqueles que se 

(pré)ocupam em defender a vida independentemente de qualquer circunstância e, 

de outro, aqueles que lutam pela legalização da prática do aborto, sob o argumento 
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de que é um direito da mulher. Há, ainda, os que defendem que o aborto constitui 

um problema de saúde pública que precisa de soluções imediatas. 

Ao ingressar no mestrado e ao dar início às leituras relacionadas à História da 

Mulher e do corpo feminino, a questão voltou a chamar nossa atenção e então 

optamos por elegê-la como objeto de estudo. Nas leituras, a submissão das 

mulheres aos homens (pais, irmãos, maridos/companheiros) ao longo dos tempos 

era uma constante. Chamou-nos atenção a grande quantidade de histórias de/sobre 

abortos que circulavam em revistas direcionadas ao público feminino e no espaço 

digital.  

Ao contrário de poucos anos atrás (ou não?), o aborto não era mais assunto a 

ser contado para a mais íntima das amigas ou um segredo trancado a sete chaves, 

do qual até mesmo aquela que o cometeu, preferia esquecer. Também não era mais 

contado por mulheres anônimas que, talvez, preferissem não se identificar por medo 

do preconceito ou de serem acusadas de “pecadoras” ou “criminosas”, ou ainda, 

pelo medo de arcar com as consequências de seus atos em uma sociedade que 

apesar de se dizer moderna, ainda guarda os ranços de uma sociedade patriarcal. 

Pesquisando um pouco mais sobre o assunto, no espaço digital, encontramos 

vários textos em sites, blogs e redes sociais que tratavam do assunto e, nesses 

espaços de significação, eram fartos os relatos de mulheres que optaram pelo aborto 

seja por falta de apoio do marido/companheiro/namorado que, não raras às vezes, 

as ameaçavam de abandono, caso “teimassem” levar adiante a gravidez; outras 

alegavam a falta de tempo e de condições financeiras para criar o filho (ou mais um), 

outras ainda, porque não desejavam ter um filho naquele momento de suas vidas. 

Enfim, os motivos eram muitos.  

Existia ainda relatos de mulheres que fizeram aborto em clínicas clandestinas, 

e que contavam os momentos de dor e humilhação pelos quais passaram, sem 

contar nas complicações de saúde que as impede, até hoje, de ter outros filhos, por 

conta da falta de condições básicas de higiene dessas clínicas, ou então, pela falta 

de profissional qualificado no momento do procedimento. Havia, outras, que aos 

moldes de muitos anos atrás, contavam ter usado métodos caseiros como a 

ingestão de chás abortivos ou a introdução de objetos pontiagudos no útero, por 

conta própria.  



45 
 

Efeitos, ora de vergonha ora de dor e culpa, ressoavam nesses discursos 

produzidos, na maioria, por adolescentes ou por mulheres de classes mais baixas, 

não porque o aborto não aconteça nas classes mais abastadas, mas nesse caso, ele 

é feito por profissional qualificado, normalmente em clínicas particulares. Contudo, 

isso não significa que seja menos traumático. 

Esses discursos nos instigaram a saber um pouco mais sobre como algumas 

das instituições como a Igreja, a Justiça, a Medicina e os Movimentos Feministas 

compreendem a questão e  os sentidos de aborto como “pecado”, “crime”, “direito da 

Mulher” continuaram a produzir, em nós, seus efeitos. Passamos então, a constituir 

um arquivo sobre esse tema que inicialmente foi composto por uma variedade 

bastante grande de textos que circulavam no espaço digital, por nós recortado, por 

ser um espaço em que as notícias se espalham com maior rapidez e também pela 

facilidade de acesso, além da variedade de discursos que nele circulam. 

Em um primeiro momento, notamos que a maioria dos discursos favoráveis 

ou contrários ao aborto eram direcionados ao sujeito-feminino e, diante disso, nos 

questionamos: que tipos de discursos sobre o aborto são direcionados aos sujeitos-

masculinos? Optamos por recortar esses discursos, porque pensávamos que eles 

supostamente romperiam com as regularidades dos discursos dirigidos aos sujeitos-

femininos. Recortamos, então, duas páginas do facebook intituladas “Homens contra 

o aborto” e “Diário de um Feto”, cujos discursos a formulação “Homem que é 

homem” se repetia colocando em circulação o pré-construído de que aquele que é 

“homem” “assume o que faz”, ou seja, não permite o aborto.  

Recortamos dessas páginas 8 textos, que aliavam diferentes formas materiais 

(verbal ao não-verbal) e que estabeleciam, entre si, relações de complementaridade 

no processo discursivo.  No entanto, no decorrer das análises, percebemos que os 

textos recortados faziam circular paráfrases de “Homem que é homem”, que se 

repetiam em “Homem de verdade” ou “Homem de valor”, sempre contrário ao aborto, 

presente e amoroso. Esse efeito parafrástico se repetia nas formulações visuais, que 

sempre mostravam um homem, que compreendemos como sendo o pai da criança 

que estava sendo gerada, beijando a barriga da mulher.  

Diante dessa repetição, que embora seja constitutiva dos discursos e dos 

sentidos, optamos por olhar novamente para o arquivo por nós constituído e nos 

questionamos se os discursos que circulavam no corpus recortado para análise 
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eram mesmo direcionados somente aos sujeitos-masculinos, como havíamos 

inicialmente formulado.  

Compreendendo que não é possível controlar o acesso dos sujeitos e dos 

sentidos no espaço digital e que a formulação verbal “homem que é homem” 

inscrevia o discurso em um FD machista, mas que outros sujeitos poderiam se 

identificar com ele, decidimos fazer outro recorte do arquivo. Nessa época, um 

acontecimento bastante significativo para a mudança do objeto de análise, foi a 

decisão do Papa Francisco, em 21 de novembro de 2016, de autorizar todos os 

padres da igreja católica a perdoarem mulheres e médicos que tivessem cometido o 

aborto, o que até então era feito somente pelos bispos ou confidentes especiais da 

igreja, dada a gravidade do  “pecado”.   

A decisão surpreendente do Papa ganhou visibilidade na mídia e mais uma 

vez, irromperam discursos em favor da vida sob qualquer circunstância e sobre a 

liberdade de a mulher decidir sobre seu próprio corpo. O que nos instigava, naquele 

momento, era saber que sentidos o aborto adquiria nesses discursos e em que 

domínios do saber eles se inscreviam. 

Observando mais detidamente o funcionamento das duas páginas recortadas 

do facebook, chamou-nos a atenção a campanha “Espalhando flores pela rede”, 

promovida pela página “Diário de um feto”, em 20 de Março de 2015, que convocava 

mulheres a enviar textos com fotos usando uma coroa de flores na cabeça, 

posicionando-se contra o aborto. Dada a rapidez que caracteriza as redes sociais, 

responderam ao chamado 28 sujeitos, dentre eles, homens (que não usaram a tal 

coroa de flores na cabeça!).  

Voltamos assim, ao nosso objetivo inicial que era compreender como o aborto 

é discursivizado no espaço digital e investigar de que domínios do saber provêm 

esses discursos, tomando, agora, os discursos que circularam na página do 

facebook “Diário de um feto”. Dentre os 28 textos que circularam durante a 

campanha, recortamos seis, que chamaram nossa atenção pelo modo como 

significaram o aborto e a vida e por serem produzidos por sujeitos que ocupam 

diferentes lugares na nossa formação social.  

Apesar da mudança do corpus, mantivemos a mesma questão de pesquisa 

que é saber como o aborto foi discursivizado no espaço digital e os mesmos 
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objetivos: a) verificar que formações discursivas entrecruzam os discursos 

produzidos na página “Diário de um Feto”; b) compreender que efeitos de sentido 

esses discursos produzem e que memórias neles ressoam. 

Para dar conta da questão de pesquisa e dos objetivos propostos, 

respaldamos este trabalho na Análise de Discurso de tradição francesa, teoria da 

interpretação, que compreende o texto como o lugar em que o discurso se 

materializa e no qual a ideologia se manifesta. Assim, tomamos os objetos 

simbólicos recortados da página do facebook “Diário de um Feto” como textos 

compostos por diferentes formas materiais significantes (ORLANDI, 2010) ou nos 

termos de Lagazzi (2009; 2011), como materialidades significantes3 que, apesar de 

diferentes, se complementam no processo de produção de sentidos.  

Compreendemos o espaço digital como parte do acontecimento discursivo 

urbano e as redes sociais como um dos lugares materiais nos quais o discurso se 

materializa, produzindo seus efeitos, considerando que, para Orlandi (2003), apesar 

de a constituição e a formulação serem momentos importantes no processo de 

produção dos sentidos, a circulação é fundamental para compreender o 

funcionamento do discurso. Pensamos ainda, em como o interdiscurso, no qual se 

encontram os já ditos e esquecidos sobre o aborto e a memória metálica, que de 

tanto se repetir não permite a historicizaçao dos sentidos, se entrecruzam nesse 

espaço peculiar de produção dos sentidos. 

Lembramos que, para a AD, todo texto tem uma história de leitura, que é 

balizada por diferentes instituições, como a igreja, a justiça, a escola, entre outras e 

que essa previsibilidade resulta na sedimentação dos sentidos nas formações 

sociais nas quais eles são formulados e circulam e que a relação que um texto 

apresenta com outros também aponta para o modo como eles devem ser lidos. 

(ORLANDI, 2001, p. 42).  

Além disso, todo leitor tem uma história de leitura, que pode alargar ou 

restringir o seu gesto de interpretação, dependendo da posição que ele ocupa em 

determinada formação social. Segundo Orlandi (2001, p. 43), “as leituras já feitas de 

um texto e as leituras já feitas por um leitor compõem a história da leitura em seu 

aspecto mais previsível”. 

                                                           
3
 Este conceito será melhor discutido no capítulo 3 
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Dessa forma, a AD constitui uma teoria da interpretação que não compreende 

o texto como portador de um sentido homogêneo ou literal, mas que varia de acordo 

com as condições em que foi produzido e circula e para o qual, o indivíduo, 

interpelado em sujeito pela ideologia e atravessado pelo inconsciente, lança seu 

olhar, abrindo espaço para a pluralidade de gestos de interpretação. Isso significa 

que outras leituras dos textos recortados são possíveis e que essa possibilidade é 

resultado do batimento entre descrição e interpretação e do modo como cada 

analista mobiliza o dispositivo teórico da AD. 

 

2.2  As condições de produção dos discursos sobre o aborto no espaço digital 

 

Para compreender como o aborto foi discursivizado no espaço digital, quais 

formações discursivas entrecruzam os discursos produzidos na página “Diário de um 

Feto”, bem como compreender que efeitos de sentido esses discursos produzem e 

que memórias neles ressoam. Nesta seção, buscamos estabelecer as condições em 

que eles foram produzidos. 

 De acordo com Orlandi (2002, p. 30), os dizeres são efeitos de sentido 

produzidos em condições determinadas e que permitem compreender “o que é dito 

ali, mas em outros lugares, assim como o que não é dito e com o que poderia ser 

dito e não foi”. Ou seja, para compreender o processo discursivo é necessário 

pensar naquilo que fica às margens do dizer.   

Para a teoria materialista do discurso, segundo Orlandi (2002), as condições 

de produção, em sentido estrito, abarcam o contexto imediato em que o discurso foi 

produzido e compreende os sujeitos e a situação. No caso deste trabalho, os textos 

recortados para análise e nos quais os discursos sobre o aborto se materializaram, 

irromperam em uma página do facebook, intitulada “Diário de um feto”, conforme já 

ressaltamos em outros momentos deste trabalho e que será abordada, a seguir. 

Ainda conforme a mesma autora, em sentido mais amplo, as condições de 

produção abrangem o contexto sócio-histórico-ideológico das circunstâncias da 

enunciação e que, no caso da página do facebook, traz à tona os modos como os 

sujeitos compreendem o aborto e como instituições como a igreja, a medicina e a 

justiça colaboram para sedimentar dizeres já cristalizados sobre ele, significando-o 
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como “pecado” ou “crime”, apagando outros sentidos como, por exemplo, o direito de 

o sujeito-feminino decidir sobre o próprio corpo. 

Ainda dentro do contexto sócio-histórico ideológico em que os discursos são 

produzidos, entra a história4, que em AD não é compreendida como a sucessão de 

acontecimentos históricos datados, segundo o que já adiantamos no capítulo 

anterior, mas no modo como os sentidos são produzidos e de onde deriva a 

polissemia e a imprevisibilidade. 

A página “Diário de Um Feto” foi criada em 16 de fevereiro de 2015, pela 

blogueira Cris Correa, que se autoapresenta como:  

 

Mulher, antifeminista. Pedagoga  por conta da paixão pelo 
conhecimento na área sócio-humana [...] Cristã de fé 
reformada que tem na Escritura a base da 
cosmovisão. Conservadora consciente e realista, que odeia 
fundamentalismo. [...]. Pensadora que defende os princípios morais 
e éticos baseados no cristianismo como fundamento necessário para 
sobrevivência em sociedade5 (CRIS CORREIA, grifos da blogueira). 

 

 

Para Pêcheux ([1969] 1997, p. 82), o lugar ocupado pelos sujeitos do discurso 

também faz parte das suas condições de produção. Segundo ele, o que funciona no 

processo de produção de sentidos é uma série de formações imaginárias, que 

designam o lugar que o sujeito do discurso atribui a si e ao seu outro e são essas 

regras de projeção que estabelecem as relações entre as situações (objetivamente 

definíveis) e as posições (representações dessas situações). 

Ao se representar como “mulher”, “antifeminista”, “cristã de fé reformada”, 

“conservadora”, “pensadora que defende os princípios morais e éticos baseados no 

cristianismo”, a administradora da página não apenas se dá a conhecer, mas 

inscreve seu discurso em uma determinada FD e nega outras. Discursivamente, isso 

delimita aquilo que pode ser dito na página e aquilo que deve ser silenciado ou 

apagado sobre o aborto. 

                                                           
4
  Nas subseções  2.2.1 e 2.2.2, contamos um pouco da história do corpo e do aborto na Europa e no 

Brasil, para compreender que memórias ressoam no corpus recortado para análise. 
5
 Disponível em: https://www.facebook.com/diariodeumfeto/?fref=ts. Acesso em 09 de novembro de 2016. 

https://www.facebook.com/diariodeumfeto/?fref=ts
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De acordo com as informações da página, ela constitui uma “Page Pró Vida, 

com objetivo de espalhar flores pela rede em favor da vida humana” e esse sentido é 

reforçado pela formulação visual das flores na foto de capa, que ora emolduram a 

folha de um suposto diário ora a imagem de um feto em formação dentro do útero 

materno.  

 

 

Fonte: Disponível em: https://www.facebook.com/diariodeumfeto/?fref=ts.  Acesso em 19 de Maio de 2015). 

 

A escolha do diário como pano de fundo ou lugar material dos discursos em 

circulação produz seus sentidos já que é nele que os sujeitos fazem relatos sobre o 

seu cotidiano.  É como se a criança contasse como é a vida dentro do útero. 

Contudo, esse efeito de intimidade e introspecção é quebrado pela formulação 

verbal: “Socorro, Minha Mãe Quer Me Matar”, que provoca o estranhamento e 

horror, pois como pode uma mãe matar o seu próprio filho?  

Desse modo, qualquer sujeito que acesse a página é interpelado a se 

posicionar a favor da vida e contra o aborto, nela significado como “crime” ou 

“pecado”. A palavra “socorro” produz o efeito de sentido de desamparo e de situação 

de perigo do feto e produz, no imaginário coletivo, sentidos de que a mulher é a 

contraventora e única responsável pelo “crime” ou “pecado”, ressoando discursos 

segundo os quais o corpo feminino e a decisão de ter ou não um filho não cabe 

exclusivamente à mulher. Na sociedade patriarcal, por exemplo, ao homem cabia 

https://www.facebook.com/diariodeumfeto/?fref=ts
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controlar o corpo da mulher, fosse ele alguém da família, o médico ou, ainda, o 

padre. 

Entrelaçam-se a essa formulação verbal, imagens de flores no canto inferior 

esquerdo da página e de uma criança envolta em flores, ainda no útero materno 

(lado direito), e que se repete na foto de perfil. Apesar de as flores significarem 

diferentemente em cada cultura, nesse caso, elas apontam para sentidos 

relacionados ao feminino, ao nascimento e ao ciclo vital, mas contraditoriamente 

estão colocadas sobre a página de diário amassada, que provoca o efeito de sentido 

de violência. Assim como o papel não pode ser desamassado, o aborto, 

similarmente, constitui um caminho sem volta.  

Nesse sentido, o imbricamento das formulações visuais e verbais convoca os 

sujeitos a se posicionarem contra a interrupção voluntária da gravidez e inscreve o 

dizer no domínio da igreja e da justiça, pois consideram o aborto um “pecado” ou 

“crime”, colocando o sujeito-feminino no lugar de única responsável por essa prática, 

apagando assim, toda e qualquer responsabilidade do homem. 

A convocação para participar da campanha é feita pela blogueira e 

administradora da página, que usando uma coroa de flores na cabeça, em 11 de 

Abril de 2015, interpela as mulheres a participarem da campanha, o que novamente 

provoca o efeito de sentido de que elas são as únicas responsáveis pela 

manutenção de uma nova vida. A formulação verbal: “Ajude a divulgar a Page 

“Diário de um Feto”. É hora de encher de delicadeza e amor à vida, o facebook”, 

convoca os sujeitos a participar da campanha “Espalhando Flores pela rede” e a 

expressão “é hora de...”, significa a impossibilidade de esperar mais e de que o 

movimento “de amor à vida” e contra o aborto não pode mais esperar. As flores 

significam a delicadeza da vida 

Além disso, interpela os sujeitos a divulgar a página e, com isso, a 

reproduzirem os discursos que circulam nela identificando-se assim com os saberes 

e com a forma-sujeito da FD na qual, os discursos que circulam na página, se 

inscrevem. Esse efeito de chamamento é reforçado pelas formulações verbais “curta 

nossa página” (grifo nosso) e “envie para o in box da page sua foto usando uma 

coroa de flores + frase em favor da vida”, que delimita quem pode ou não participar 

da campanha, não abrindo espaço para outros posicionamentos em relação ao 
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aborto. Além disso, o pedido de que a foto e a frase sejam enviados para o “in box 

da page” atestam a tentativa de controlar os sentidos que circularão na página. 

 

 

 

Fonte: Diponível em: www.facebook.com/pg/diariodeumfeto/photos/?tab=album&album_id=371990039651152 Acesso em 30 
de Outubro de 2015. 

 

 

Alguns dias depois do início da campanha, uma nova convocação: “Ajude a 

espalhar flores pela rede em favor da vida humana. Participe da #NossaLutaPela 

Vida. O pedido sobre enviar foto e frase em favor da vida se repetem, mas dessa 

vez, são publicadas fotos de homens que participaram da campanha, usando flores, 

inclusive no cachimbo, objeto normalmente do domínio do masculino.  O que muda, 

é que neste post, há um texto informativo sobre como usar as flores: para as 

mulheres, uma coroa de flores na cabeça e para os homens, “segurar uma flor ou 

flores”.  

A hashtag6 #NossaLutaPelaVida, filia o discurso à memória da máquina, que 

diz respeito à existência técnica (viral) dos discursos, produzindo o efeito de 

transparência/evidência dos sentidos e do sujeito. Para Dias e Coelho (2014, p. 

236), as hashtags são uma re-atualização constante do sentido e “[...] vão criando 

pela indexação, modos de acesso a informação armazenada em qualquer ponto da 

                                                           
6
 O funcionamento discursivo das hashtags será melhor desenvolvido no terceiro capítulo deste trabalho. 

http://www.facebook.com/pg/diariodeumfeto/photos/?tab=album&album_id=371990039651152
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rede”. É possível estar conectado com outros sujeitos que se inscrevem na mesma 

formação discursiva por esse mecanismo discursivo, que funciona como um convite 

à colaboratividade.  

Ainda, conforme os autores, as hashtags marcam o processo de produção 

dos sentidos de maneira bastante singular e resultam do encontro do histórico com o 

linguístico, já que, via hiperlinks, os sujeitos vão tramando diferentes tipos de 

documentos, arquivos e memórias. Por meio das hashtags, as comunidades virtuais 

vão se ampliando e reunindo sujeitos que compartilham do mesmo conjunto de 

representações, evidenciando as novas formas de organização e de comunicação 

dentro do ciberespaço. 

 

 

Fonte: Disponível em: 
https://www.facebook.com/diariodeumfeto/photos/a.371990039651152.1073741828.354934104690079/376850372498452/?typ
e=3&theater .  Acesso em 30 de Outubro de 2015). 

 

Esses efeitos de sentidos produzidos nas publicações da página são 

garantidos pela memória institucionalizada, que assegura o trabalho social da 

interpretação, delimitando quem tem ou não o direito sobre ela e também pela 

memória discursiva, que sustenta o trabalho ideológico e o esquecimento, pois é “[...] 

só quando passa para o anonimato que o dizer produz seu efeito de literalidade, a 

impressão do sentido já-lá” (ORLANDI, 2002, p. 49).   

A memória discursiva tem, então, um lugar fundamental no processo 

discursivo no espaço digital, porque todo já-dito só pode ser atualizado se já tiver 

https://www.facebook.com/diariodeumfeto/photos/a.371990039651152.1073741828.354934104690079/376850372498452/?type=3&theater
https://www.facebook.com/diariodeumfeto/photos/a.371990039651152.1073741828.354934104690079/376850372498452/?type=3&theater
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sido dito em outro lugar e em outras circunstâncias de enunciação, enquanto a 

memória metálica possibilita a replicação/repetição que rege a produção dos 

sentidos na/em rede. Isso significa que no espaço virtual funciona a quantidade, que 

se dá pela viralização de certos discursos que, de tanto se repetir, se replicar e 

retornar sobre si mesmo, impede a historicização, pois não se deixa esquecer 

(conforme Dias, no parecer de qualificação). Há então, uma aproximação do 

histórico com o linguístico, possibilitando um efeito de articulação/completude entre a 

memória discursiva e a memória metálica, aproximando a linguagem artificial da 

natural. 

Na seção que segue, fazemos um breve percurso da história do corpo 

feminino e do aborto, a fim de compreender como ela ressoa como memória no 

nosso objeto de estudo. De acordo com o que já adiantamos anteriormente, para a 

AD a história não diz respeito à cronologia, mas às práticas sociais, já que todo 

acontecimento histórico pode ser interpretado. É pelo modo como a história se 

inscreve no discurso que se chega à historicidade do texto e que diz respeito aos 

seus possíveis sentidos, de acordo com as suas condições de produção.  

 

2.2.1. História do corpo e do aborto na Europa 

 

A história do corpo e do aborto se entrelaça com a história da família, pois 

como se sabe, em tempos mais remotos, o número de filhos, principalmente do sexo 

masculino, era muito importante para evitar a divisão dos bens materiais dessa 

instituição secular, assim como para assegurar-lhe mão de obra barata. Desse 

modo, não havia preocupação em evitá-los e se a mulher desejasse interromper a 

gravidez, deveria recorrer às magias e/ou às superstições (VERARDO,1987).  

Verardo (1987) ressalta ainda, que as primeiras referências escritas sobre a 

anticoncepção foram feitas em um papiro egípcio, datado de 1850 a.C., no qual 

havia instruções sobre como evitar a gravidez com uma mistura de mel e carbonato 

de sódio ou de pasta preparada com fezes de crocodilo ou gomos de árvores 

aplicados na vagina.  

De acordo com a autora, na Mesopotâmia, o Código de Hamurábi, datado de 
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1700 a.C., compreendia o aborto como uma lesão contra  a mulher  e um crime 

contra os interesses do pai/marido, considerado prejudicado e ofendido 

economicamente. Em outras culturas, como na grega e na hebraica, acreditava-se 

que a concepção dependia do corpo da mulher e que somente ela poderia decidir 

pela interrupção ou não da gestação, mas, com o passar dos tempos, essa prática 

passou a ser reprovada por uma série de motivos, principalmente devido à expansão 

do Cristianismo, passando a ser punida com a pena de morte.  

Segundo a mesma autora, os hebreus também utilizavam artifícios para evitar 

a gravidez e o mais conhecido deles era o coito interrompido, narrado na Bíblia, em 

Gênesis, capítulo 39, versículos 8-10: 

 

[...] Então disse Judá a Onã: Possui a mulher de teu irmão, cumpre o 
levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o 
filho não seria tido por seu; e todas as vezes que possuía a mulher 
de seu irmão deixava o sêmen cair na terra, para não dar 
descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mau perante o 
SENHOR, pelo que o SENHOR o fez morrer (Bíblia da Liderança 
Cristã, 2007, p. 35). 

 

 Outra referência ao aborto pode ser encontrada no livro do Êxodo, nos 

versículos 22 a 25:  

 

[...] Se homens brigarem, e ferirem mulher grávida, e forem causa de 
que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a 
indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher; e pagará 
como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então, 
darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé 
por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe 
por golpe (BÍBLIA DA LIDERANÇA CRISTÃ, 2007, p.70, grifo meu). 

 

 

Além dessas referências ao aborto e à prática de abortar, bem como suas 

consequências, existem outras passagens bíblicas que se posicionam 

contrariamente à interrupção voluntária da vida. No Êxodo 20: 2-17 e no 

Deuteronômio 5: 6-21, por exemplo, são mencionados os dez mandamentos da Lei 

de Deus, sendo o quinto deles, em específico, aquele que nos interessa para os 

propósitos deste trabalho.  
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“Não matarás” apregoa que a vida humana é sagrada e que somente Deus 

tem o poder de atribui-la ou de tirá-la. Assim, o homicídio, o suicídio, a eutanásia e o 

aborto voluntários e/ou a cooperação com eles, são considerados crimes passíveis 

de excomunhão, já que a igreja entende que o ser humano, desde a sua concepção, 

deve ser respeitado e protegido integralmente.  

Pelo viés da justiça, a vida de cada ser humano é um direito inalienável da 

sociedade civil e da sua legislação e quando ele não destina sua força a serviço do 

direito de todos e, especialmente dos mais fracos, dentre eles aqueles que ainda 

não nasceram, passa a desrespeitar os fundamentos do Estado de direito. 

Essa breve reflexão nos leva a pensar na dominação que o Estado e a Igreja 

sempre exerceram sobre o corpo, em especial, o feminino e, por isso, começamos 

nosso trajeto da história do corpo e do aborto pela Grécia Antiga, base da civilização 

Ocidental e onde viveram filósofos como Aristóteles, Sócrates e Platão, que se 

ocuparam em estudar não apenas as questões relacionadas à existência e ao 

conhecimento, à verdade, à mente e à linguagem, mas também aos valores morais e 

éticos que permeavam aquela sociedade.  

Sócrates foi o primeiro a elaborar um tratado sobre a saúde humana, pois 

acreditava que ela constituía o bem mais importante do homem e estava sempre 

relacionada aos cuidados com o corpo, tanto que praticava exercícios físicos com 

seus discípulos e lhes indicava dietas para manter a boa forma. Para ele, corpo e 

mente entravam em conjunção e deveriam estar sempre em harmonia.  

Platão, um dos seus discípulos, acreditava na dicotomia entre corpo e alma e 

que a dor e a morte explicavam a superioridade dessa sobre aquele, ideia recusada 

por Aristóteles, que praticava ginástica, a fim de alcançar a saúde perfeita e o 

equilíbrio entre corpo e mente.  Para o filósofo, o pensar, o agir e a movimentação 

dos músculos constituíam um processo contínuo, pois: 

 

[...] o corpo e a alma são componentes do princípio vital que anima 
os homens. A alma é a forma do corpo natural, orgânico e biológico 
anunciado pelo logos; em resposta, há o corpo que se move, sente e 
articula-se com o mundo, e dessa articulação surge a lógica do ser 
(CARMO JUNIOR, 2005; 41).  
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De acordo com a concepção aristotélica, o corpo só poderia ser considerado 

como portador de sentido quando em comunhão com a alma, tendo em vista a 

interdependência dos dois. Em linhas gerais, podemos dizer que na Grécia Antiga, 

ainda que houvesse divergência de pensamento entre os filósofos sobre o modo de 

compreender o corpo, buscava-se sempre a valorização da harmonia entre ele e a 

alma.  

Esse equilíbrio era obtido aliando o bom condicionamento físico – que 

prezava por algumas atividades físicas, como as lutas, a ginástica (cujo objetivo era 

proporcionar força e beleza para o cidadão grego) e os jogos olímpicos – às práticas 

que fortaleciam a mente, como a Política, a Ética, a Música e a Poesia. Ou seja, o 

desenvolvimento integral do homem grego consistia na soma das diferentes 

atividades físicas e das práticas que aguçavam o intelecto. 

Com relação ao aborto, segundo conta a história, o primeiro documento 

sobre o aborto foi escrito por Aspásia, segunda mulher de Péricles, um dos 

governantes de Atenas, que teria vivido por volta de 500 a.C. Nessa  época, na falta 

do pai ou do esposo, os quais detinham total direito sobre a vida dos filhos, a mulher 

era considerada propriedade do Estado e caso abortasse sem o consentimento de 

um ou de outro, era punida com a pena morte.  

Para Verardo (1987), os filósofos gregos deixaram sua contribuição para 

reconstituir a história do aborto. Sócrates era a favor de facilitá-lo quando a mulher 

assim o desejasse e Platão prescrevia essa prática às mulheres com mais de 40 

anos, com o objetivo de conter o aumento populacional, isto é, como parte do 

planejamento da cidade. Aristóteles, entre 384 a 322 a.C., afirmava que era 

necessário  fixar o número máximo de procriações, a fim de controlar o excesso 

populacional e que, em caso de excesso de fertilidade, os casais poderiam recorrer 

ao aborto. 

Em Esparta, o aborto era proibido juridicamente, mas o Estado tinha poder 

para decidir sobre a vida ou morte dos malformados, na sua maioria, impedidos de 

nascer e cuja explicação talvez possa ser atribuída à defesa militar do território 

grego e à formação de exércitos. Em Roma, o aborto era uma prática comum e não 

era, a princípio, considerado crime, já que o feto era considerado parte integrante do 

corpo da mulher e se ela o praticasse nada mais estaria fazendo do que dispor dos 

direitos sobre ele.  
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Porém, em um segundo momento, embora ainda não fosse considerado 

crime, a opção pela interrupção voluntária da gravidez passou a ser condicionada ao 

marido, que possuía o direito de vida ou de morte da família. No entanto, nessa 

época, o aborto também era utilizado como forma de vingança das mulheres, contra 

seus maridos, ainda que corressem o risco de serem castigadas com a pena de 

morte. 

 No século II, d.C., a prática abortiva passou a ser criminalizada pelo império 

romano, devido ao período de guerras e quando ocorria um importante aumento  

populacional, já que havia a necessidade de defender os bens patrimoniais das 

invasões estrangeiras.  

Nessa época, o legislador Septimo Severo tornou o aborto um crime 

regulamentado pelo Estado, cuja pena era o trabalho forçado quando cometido por 

pessoas do povo, ou ainda, exílio temporário com confisco de bens, se cometido por 

aristocratas. De acordo com Cícero (apud Verardo 1987, p.81), essas penas eram 

justificadas com o argumento que a mulher que praticava o aborto “tinha destruído a 

esperança de um pai, a memória de um nome, a garantia de uma raça, o herdeiro de 

uma família e um cidadão destinado ao Estado”.  

Na Idade Média, o corpo passa a ser reprimido e censurado pelo dogmatismo 

religioso, pois a Igreja, como maior e mais influente instituição da época, passou a 

controlar a vida da sociedade, ditando normas e regras de conduta moral e familiar.  

A preocupação maior do homem medieval não eram os cuidados com o corpo, os 

prazeres terrenos ou os bens materiais, mas a salvação da alma e qualquer 

manifestação corporal que escapasse aos preceitos da Igreja eram considerados 

pecados a serem expurgados por meio do jejum, da abstinência e das 

autoflagelações, as quais, segundo o que se acreditava na época, invariavelmente 

levavam à purificação da alma, e logo, à salvação. 

Ocorre então, uma crescente perda de prestígio das atividades físicas tão 

exaltadas no período clássico, pois agora se acreditava que o corpo era apenas o 

lugar onde a alma se instalava e que a única forma de redenção dos pecados era 

impor-lhe o sacrifício e a dor. A santidade cristã se torna uma virtude a ser 

alcançada a qualquer preço pelo homem e o conhecimento do corpo uma prática 

pecaminosa associada ao paganismo.   
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Nessa época o aborto era um dos únicos meios utilizados para a interrupção 

da gravidez não desejada e uma prática proibida, realizada por mulheres que não 

viam outra solução quando o aumento do número de filhos representava dificuldade 

ou miséria. Embora São Tomás de Aquino, baseado em conceitos biológicos, 

defendesse a ideia de que a vida só tinha início após quarenta dias da concepção 

para o homem e oitenta dias para a mulher, o aborto era considerado crime aos 

olhos da Igreja Católica, porque negava a procriação, única e verdadeira função do 

sexo. 

Na Renascença, do século XVII, em uma Europa extremamente católica, a 

igreja continuava a ser a instituição que mais influenciava a sociedade. O corpo 

constituía uma referência permanente para os cristãos, afinal, como descrito na 

bíblia, Deus deu aos humanos a chance de salvar o corpo e a alma.  Além disso, 

entendia-se que a valorização e a dignidade atribuídas ao corpo estavam 

relacionadas à fé e à devoção ao corpo de Cristo (GÉLIS, 2008, p. 19). 

 De acordo com Gélis (2008), por esse motivo, o corpo é um sujeito da história 

e começa a se delinear outro imaginário sobre ele, pois se acreditava que era pelo 

corpo/carne, que o homem corria o risco de se desvirtuar, deixando assim, de ser 

imagem e semelhança do Criador. De acordo com a autora, o pecado e o medo, em 

especial o medo, do corpo da mulher retornam como uma ladainha sob a forma de 

precauções ou de condenações prescritas pela Igreja.  

Conforme ela, mais do que do corpo, é precisamente da “carne” que se fala e 

o desejo sexual passa a ser significado como o “aguilhão da carne” e a relação 

sexual como uma “obra de arte” ou como “comércio carnal”. Nessa esteira, a mulher 

é discursivizada como “aquela que seduz”, provocando o pecado e, assim como na 

passagem bíblica, em que Eva come a maçã, é a culpada pelo pecado. 

Desse modo, os discursos cristãos sobre o corpo encaminham para dois 

sentidos: um que o compreende como sagrado e, por esse viés, como “imagem e 

semelhança” do corpo de Cristo, antes de Adão e Eva cometerem o pecado original, 

e outro, que o significa como pecador e, logo, suscetível aos prazeres da carne. 

(GÉLIS, 2008, p. 21).  

De acordo com Mattheus-Grieco (2008, p. 217), a legislação e a cultura são 

determinantes em relação ao corpo, pois eles tentam disciplinar e dirigir as suas 
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funções reprodutivas, reprimindo os impulsos da sexualidade, seja por razões de 

cunho social ou espiritual. Conforme a autora: 

 

O corpo aparece como agente (ou vítima) de atos sexuais 
transgressivos, e portanto, como lugar privilegiado  de „crimes‟ contra 
a religião, a moral e a sociedade: ele testemunha assim a eterna e 
relativa impotência das restrições sociais que visam conter as 
práticas sociais dentro dos limites estabelecidos pelas convenções e 
pelas leis. (MATTHEUS-GRIECO, 2008, p.217, grifo da autora). 

 

 

Segundo a autora, a reabilitação do corpo humano e a promoção do 

casamento são marcos do século XV e resultam de uma série de preocupações com 

a dografia, bem como de um novo olhar sobre a relação entre o corpo e a 

sexualidade. Essas mudanças foram ocasionadas pela reforma moral e religiosa que 

aconteceu entre o começo do século XV e se estendeu até o século XVII, quando a 

Europa Ocidental dedicou-se ao desenvolvimento de uma visão do corpo e da 

sexualidade compatível com a ordem social, o respeito pela religião e o crescimento 

populacional. 

Mattheus-Grieco (2008) afirma que a história do corpo e da sexualidade, no 

Antigo Regime, fixou-se sobre os fundamentos da Antropologia Cultural, que 

influenciou nos rituais e nos usos simbólicos do corpo. De acordo com a autora, a 

cultura da Renascença e do Antigo Regime fixava identidades sociais e sexuais 

„lícitas‟ e „ilícitas‟ às pessoas, segundo critérios que se modificavam de acordo com a 

classe social, as normas médicas e matrimoniais, entre outros fatores.  

Com relação aos comportamentos conjugais, a autora afirma que a cultura 

sexual da Europa Ocidental, no fim da Idade Média e do Antigo Regime, apreende 

um período longo entre a puberdade e o casamento. Atesta ainda, que a 

sexualidade conjugal era condicionada a uma série de discursos normativos como, 

por exemplo, os sermões no interior das igrejas ou de maneira ainda mais incisiva, 

nos confessionários. 

Nesse período, os médicos ditavam o que as mulheres deveriam ou não fazer 

na sua vida íntima, com conselhos sobre a biologia feminina, pautados não só na 

literatura médica popular, como nos escritos científicos, que apesar de alinharem-se 
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às descobertas da época, procuravam não ferir os preceitos religiosos, uma vez que 

a medicina era influenciada pela igreja. 

Nessa época, as relações sexuais eram proibidas durante a menstruação, 

pois se acreditava que caso o casal as mantivesse nesse período, seriam gerados 

monstros e qualquer doença física ou mental da criança seria de inteira 

responsabilidade dos pais. O mesmo acontecia durante a amamentação, pois o leite 

materno era considerado uma versão do sangue menstrual, afinal, os seios e o 

útero, conforme se acreditava, eram interligados.  

As relações sexuais eram condenadas durante a gravidez, já que, segundo se 

acreditava, ela tornava as mulheres indesejáveis. No entanto, essa proibição não era 

unânime, já que alguns médicos e autoridades religiosas as autorizavam para evitar 

que o marido buscasse satisfação dos desejos sexuais fora do casamento. Contudo, 

se a mulher não estivesse gestando e a fim de manter a “castidade matrimonial,” era 

sua obrigação relacionar-se sexualmente com o marido, sempre que ele assim o 

desejasse, pois caso ele procurasse sexo fora do casamento, ela seria considerada 

culpada, apesar de, nesse período, o sexo ter como única finalidade, a procriação. 

Além disso, a única posição aceita para a procriação era aquela em que o 

homem ficava sobre a mulher deitada, atestando a submissão feminina. O orgasmo 

feminino estava relacionado à procriação e, conforme a autora, era uma das 

condições indispensáveis para o sucesso do aumento da prole, pois supunha-se que 

o orgasmo liberava o „germe‟ feminino que, misturado ao germe masculino, daria 

origem a uma criança perfeita (MATTEUS-GRIECO, 2008, p. 244). 

Com relação à contracepção, sabe-se muito pouco, até mesmo pelo fato de 

que o controle de nascimentos era considerado um pecado contra a vontade divina e 

contra a procriação, função principal do casamento. Apesar de um dos poucos meios 

de contracepção ser a ausência de relações sexuais ou o coito interrompido, as 

parteiras e médicos se esforçavam para ensinar às mulheres métodos para evitar a 

gravidez, como, por exemplo, a utilização de vinagre na vagina e o uso de cintas 

elásticas preservativas (MATTEUS-GRIECO, 2008, p. 249). 

Porém, nos casos em que não houvesse a contracepção e a relação sexual 

resultasse na gravidez indesejada, os médicos e parteiras ensinavam técnicas para 

eliminar o feto e nos livros de medicina popular e de receitas caseiras abundavam 
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„segredos funestos‟ ou „artes de enganar a natureza‟, bem como receitas menos 

explícitas para „ fazer eclodir as flores‟, ou seja, para fazer com que a mulher 

expulsasse o feto (MATTEUS-GRIECO, 2008, p. 249).  

Essas regras cristãs e práticas de abortamento difundidas por médicos e 

parteiras acarretavam na morte de um grande número de mulheres, que sem muitos 

recursos para evitar uma gravidez indesejada, corriam perigos frequentes, que não 

raro, resultavam em sérios problemas de saúde, incluindo a esterilidade e até 

mesmo a morte.   

A partir do século XVI, a Igreja deparou-se com outro desafio, já que as 

mentalidades estavam evoluindo e os conhecimentos científicos avançando, fazendo 

com que o homem passasse a compreender seu corpo de maneira diferente do que 

o compreendia no tempo da Reforma Protestante. Entre 1680 e 1730, a chamada 

crise de consciência europeia coincide com uma crise da consciência do corpo, 

preço a ser pago pelo nascimento do homem moderno. Segundo Gélis (2008, p. 

124): 

 

[...] A perturbação dos espíritos manifesta-se em particular pelo 
fantasma do enterrado vivo e, sobretudo, no domínio religioso, pelo 
fenômeno convulsionário, mesmo com a certeza de que a crise 
jansenista não se reduz a essa desordem dos corpos.  Este desafio, 
será que a igreja se garantiu realmente aos meios de separá-lo? Que 
respostas trouxe ela à nova consciência do corpo que emerge 
lentamente no Ocidente? Como conciliar um discurso que pretende 
penalizar o corpo pecador com as expectativas de homens e 
mulheres preocupados com um desabrochamento pessoal que 
coincide justamente com uma valorização da imagem de seu corpo?  

  

 Conforme a autora, a crise que abala o homem, nessa época, diz respeito a 

uma maior consciência sobre o seu corpo, já que ele buscava desvencilhar-se do 

significado de corpo pecador atribuído pelo senso comum e imposto pela igreja. 

Nesse sentido, e ainda por volta do século XVII, começam a circular discursos sobre 

a necessidade de manter a saúde, com vistas a assegurar maior longevidade. O 

vigor físico/corporal passa, novamente, a ser considerado sinônimo de poder e de 

nobreza e o sedentarismo um mal à saúde a ser evitado.   
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Além disso, as doenças passaram a chamar a atenção dos estudiosos que 

passaram a se (pre)ocupar em encontrar  a cura para elas  e os sentidos 

relacionados à  busca pelo vigor físico e pela longevidade ressoam até os dias de 

hoje, impondo-se cada vez mais, na nossa formação social. 

Segundo Gélis (2008), a partir disso, o corpo deixa de ser considerado um 

lugar de perdição e ganha plena expansão, exprimindo a ética protestante, que 

consistia em desatrelar a vida dos fins últimos: nascer, crescer e ter filhos, operando 

uma ruptura nos preceitos da igreja, e que se refletiu sobremaneira, na cultura 

Ocidental.  

De acordo com a autora, pela ética protestante, o corpo não era 

desvalorizado em caso de doença e caso fosse acometido por ela, buscava-se a 

saúde e a diminuição de sofrimentos físicos ou morais. Isso permite compreender 

porque os protestantes, no curso do século XVIII, foram os primeiros a aceitar a 

presença de um médico obstetra no momento do nascimento, com a finalidade de 

preservar a vida das mulheres, o que nem sempre era assegurado pelas parteiras, 

dada a sua falta de formação (GÉLIS, 2008, p. 126). 

Esse modo de compreender o corpo e o nascimento se distanciava dos 

preceitos da igreja católica, que sempre reafirmou o caráter miserável do homem e o 

sofrimento físico como condição para o perdão dos pecados. Para a autora, um 

exemplo dessa miserabilidade humana apregoada pela igreja católica eram as dores 

do parto, compreendidas como o preço a ser pago pelo pecado original. 

Segundo Gélis (2008, p. 128), a evolução da consciência no curso dos 

séculos traduziu uma mudança das representações, ou seja, era natural que a 

mudança de ideias e de valores promovesse mudanças também na forma de 

compreender o corpo que, com a crise religiosa e a retomada das guerras, 

acarretam na valorização do homem e em um corpo inquieto que procurava 

desvincular-se do corpo coletivo.  

Já no século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, na Europa, o 

homem passa a compreender o mundo e o cientificismo reconfigura a imagem de 

corpo, libertando-o do controle da igreja. Conforme Gélis (2008): 
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A ampliação dos horizontes do mundo vai de par com o 
aprofundamento das interrogações a respeito do corpo. Qual é o 
segredo de sua organização? Qual é a função dos órgãos? Como 
cuidar-se para triunfar da morte? Neste novo cuidado de si mesmo, 
que é cuidado do próprio corpo, está a origem de uma demanda de 
cuidados a qual os médicos da segunda metade do século XVII se 
revelam incapazes de responder (GÉLIS, 2008, p.124). 

 

Desse modo, os discursos, principalmente da igreja católica sobre o corpo, 

passaram a ser questionados, uma vez que havia necessidade de respostas para 

uma série de perguntas sobre a sua constituição e funcionamento e aquelas que 

perpassavam o senso comum já não eram mais suficientes. Na verdade, ansiava-se 

por respostas embasadas na ciência. 

Nesse sentido, o século XVIII constituiu um grande divisor de águas no que 

diz respeito ao modo de compreender o corpo, em especial, o feminino, pois nessa 

época, as mulheres deixaram de ser vistas como uma versão biológica imperfeita 

dos homens, passando a constituir um sexo próprio, distinto do sexo masculino: 

 

O corpo da mulher e do homem foram construídos pela natureza em 
vista da perpetuação da espécie. Toda a sua morfologia é 
decorrência disso. Os dois sexos, nesta perspectiva, diferem-se não 
apenas pela configuração de seus órgãos genitais, mas também por 
toda a sua constituição física e moral (CORBIN, 2010, p. 184). 

 

Esse século foi marcante no que se refere à concepção e à descoberta de 

métodos anticoncepcionais, devido à preocupação com a saúde do corpo da mulher 

e da tentativa de se desvincular dos dogmas e das regras de moralidade impostos 

pela Igreja. A partir disso, o corpo feminino e as relações sexuais passam a adquirir 

novos sentidos como, por exemplo, sentir/dar prazer, indo além da simples 

procriação, ignorando os dogmas impostos pela igreja católica. De acordo com 

Matteus-Grieco (2008, p. 251): 

 

Além do planejamento familiar deliberado que parece ter sido 
implantado naquela época nos lares de classe média e rica, 
sobretudo na França e na Inglaterra, parece que as funções 
reprodutivas „naturais‟ foram cada vez mais identificadas com o 
principio do prazer „natural‟ (e consequentemente bom e desejável). 
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Essas ideias foram progressivamente assimiladas a outras 
(românticas) sobre a felicidade do estado conjugal difundida pelos 
romances da época, criando um clima sempre mais favorável à 
compatibilidade no casamento e no amor, e à cumplicidade sexual. 
Todos esses fatores contribuíram sem dúvida para motivar os 
cônjuges a gerir sua própria fecundidade de modo relativamente 
autônomo ignorando os ditames mais repressivos da religião e da 
moralidade.  

 

No começo do século XIX, a biologia começa a rever todas as suas certezas 

e, com o passar do tempo, a medicina passa a defender que a concepção constituía 

um processo secreto e que, ao contrário do que se acreditava, o prazer feminino e 

fertilidade não tinham uma relação direta. Desse modo, a crença de que a 

concepção somente ocorria com o orgasmo feminino, que aquecia o corpo, 

permitindo que o sangue fosse transformado em semente e depois liberado num 

movimento parecido com o da epilepsia, foi perdendo força, aos poucos.   

Essa nova maneira de compreender a concepção promove uma espécie de 

medo e o prazer feminino passa a ser considerado inútil, do ponto de vista da 

ciência, e perigoso, desnecessário e desconhecido, pela igreja. De acordo com 

Corbin (2008, p. 184), as relações entre homem e mulher são novamente redefinidas 

e definidamente separadas e diferenciadas: 

 

[...] O macho, ativo e forte, é macho em certos momentos. A mulher é 
mulher em cada instante da sua vida. Tudo nela evoca seu sexo. 
Portanto é necessário garantir-lhe uma educação particular. A crença 
segundo a qual os avanços da civilização acentuam a diferença entre 
o homem e a mulher solidamente a divergência dos papéis 
(CORBIN, 2008, p. 184). 

 

Também Vigarello (2008) assinala que o corpo feminino é significado 

diferentemente do corpo masculino, pois enquanto o primeiro estava sempre 

atrelado à exigência tradicional de uma beleza sempre “pudica”, virginal, vigiada e 

submissa, o segundo sempre esteve associado ao imaginário de dominador e viril. 

A história do corpo feminino é também a história de uma dominação 
na qual os simples critérios da estética já são reveladores: a 
exigência tradicional por uma beleza sempre „pudica‟, virginal e 
vigiada, impôs-se por muito tempo, antes que se afirmassem 
libertações decisivas repercutidas nas formas e nos perfis, 
movimentos mais aceitos, sorrisos mais expansivos, corpos mais 
desnudos. A história do corpo, em outras palavras, não poderia 
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escapar à história dos modelos de gênero e das identidades. 
(VIGARELLO, 2008, p. 13). 

 

Desse modo, apesar de reconhecidas as diferenças biológicas entre os 

sexos, as mulheres passaram a ser significadas apenas como esposas submissas, 

que deveriam ocupar o lugar de mães dedicadas e às quais não era dado o direito 

de exercer plenamente a sexualidade. 

No século XX, o corpo passa a ser um objeto de estudo histórico e vai 

ganhando cada vez mais liberdade, a partir do momento em que a sexualidade e a 

reprodução passam a ser dissociadas, ou seja, quando o sexo não tem mais a 

procriação como única finalidade. De acordo com Courtine (2011, p.7), com a 

invenção da pílula anticoncepcional, nos Estados Unidos, em 1960, as mulheres 

passam a ser “proprietárias” de seus corpos, podendo fazer sexo sem correr o risco 

de uma gravidez indesejada. Porém, posteriormente, com o surgimento da AIDS, o 

assunto sexualidade volta à tona e passa a ser considerado como da ordem da 

saúde pública. Nas palavras do autor:  

 

[...] na virada do século, entretanto, a relação entre o sujeito e o seu 
corpo começou a ser definida em outros termos: „nosso século 
apagou a linha divisória do „corpo‟ e do „espírito‟ e encara a vida 
humana como corpórea de ponta a ponta, sempre apoiada sobre o 
corpo [...]‟. Para muitos pensadores, no final do século XIX, o corpo 
era um pedaço de matéria, um feixe de mecanismos, isto é, do corpo 
animado (COURTINE, 2011, p.7). 

 

Ou seja, o corpo somente começou a ser desvinculado do espírito e pensado 

por si só, no final do século XIX, mas foi inventado teoricamente, no século XX, a 

partir de vários estudos, como, por exemplo, de Freud, que tratou da histeria e 

concluiu que o inconsciente fala por meio do corpo. Segundo Courtine (2011, p.7), 

esse foi um passo importante, visto que a psicanálise passou a tratar das 

somatizações e a considerar o corpo na formação do sujeito.  

Outra contribuição importante citada por Courtine (2011) foi a de Edmund 

Husserl, que compreendia o corpo humano como o “berço original” de toda 

significação, conduzindo à concepção de corpo como “encarnação da consciência”. 

Ainda segundo ele, Marcel Mauss, durante a Primeira Guerra Mundial, observou que 
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a infantaria britânica desfilava um passo diferente do passo dos franceses e cavava 

buracos de maneira única, o que lhe permitiu afirmar que fatores culturais 

influenciavam a maneira de se portar e de agir de cada grupo social.   

A partir desses estudos, nas palavras de Courtine (2011, p.8), o corpo passou 

a ser ligado ao inconsciente, amarrado ao sujeito e inserido nas formas sociais de 

cultura e, a partir de 1960, os primeiros movimentos individualistas e igualitaristas de 

protesto contra o peso das hierarquias culturais, políticas e sociais, herdadas do 

passado, começam a ganhar força. 

Dentre esses movimentos referentes ao corpo feminino e mais 

especificamente àqueles que se ligam ao direito do corpo e às leis que proibiam o 

aborto, Courtine (2011) destaca que, em 1970, na França, começam a circular 

discursos como „Nosso corpo nos pertence‟, formulados por mulheres que se 

engajaram em lutas pelo poder de decidir sobre seus próprios corpos. Porém, 

segundo o autor, esses movimentos iniciais não tiveram muita força, pois o corpo 

estava relacionado ao poder e as minorias passaram a compreendê-lo apenas como 

forma de oposição.  

No decorrer dos anos 1970, o corpo passou a ganhar espaço nas lutas pelos 

direitos das minorias e, de acordo com a revista Carta Capital, em reportagem 

comemorativa aos 40 anos da descriminalização do aborto, dentre as maiores 

conquistas do pós-68, na França, o direito ao aborto livre e seguro foi a mais 

extraordinária e inconteste. 

 

Foram muitas as etapas de uma estratégia vitoriosa que ganha força 
no início dos anos 70, primeiro com a divulgação, em 1971, do 
Manifesto das 343 pelo Nouvel Observateur, declarando já ter 
realizado um aborto clandestino, então considerado crime com base 
na lei de 1920. Naquele mesmo ano, dá-se a criação da organização 
Choisir, de iniciativa de Gisele Halimi, advogada notável e incansável 
na sua cruzada em favor da descriminalização do aborto. Em 1973, 
surge o MLAC (Movimento pela Liberalização do Aborto e da 
Contracepção) que reúne à época não apenas feministas, mas 
também membros da classe médica que passam a praticar aborto 
seguro, ainda que ilegal e passível de prisão. Finalmente, o governo 
Giscard d'Estaing, na pessoa de sua Ministra da Saúde, Mme. 
Simone Veil, ousa levar ao hemiciclo da Assembléia, em novembro 
de 1974, um projeto de lei para autorizar o aborto. A Lei Veil será 
aprovada em 17 de janeiro de 1975 (Revista Carta Capital, 2011). 
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Segundo Courtine (2011, p. 9), as lutas políticas e as aspirações individuais 

colocaram o corpo no coração dos debates culturais e, desde então, ele carrega as 

marcas de gênero, de classe e de origem. No entanto, o autor afirma que o que 

ocorreu foi uma grande „reviravolta‟ e que nunca houve, de fato, transformações tão 

significativas na sua história. 

Após esse breve percurso histórico, podemos afirmar que o corpo foi 

significado de maneira diferente ao longo do tempo e pelas diferentes civilizações e 

que algumas instituições como a Igreja sempre exerceram uma relação de 

dominação sobre essa “invenção teórica” do século XX (COURTINE, 2013, p. 12), 

bem como sobre tudo aquilo que a ele diz respeito.  

Isso nos permite afirmar que, o controle da sociedade sobre os indivíduos tem 

início com a disciplinarização do corpo e que a Igreja talvez seja a instituição que 

mais o controla, até hoje, ditando normas sobre o modo como o sujeito deve se 

relacionar com ele, influenciando sobremaneira o domínio do privado, embora não 

se possa negar que o Estado e a Medicina também atuem nesse sentido.  

 

2.2.2 História do corpo e do aborto no Brasil 

 

Para compreender como o corpo e o aborto foram significados, no Brasil, é 

necessário compreender, antes de tudo, a história da mulher e as determinações 

sofridas por seus corpos, principalmente aquelas que se referem à maternidade e à 

procriação (DEL PRIORE, 2000, p.13), considerando a influência europeia e, mais 

especificamente de Portugal sobre o nosso país, que contribuiu não apenas com o 

capital humano no início do processo de nossa “colonização”, mas influenciou 

significativamente em vários aspectos que contribuíram para a nossa formação 

cultural. 

Dos portugueses, além da língua, herdamos traços da culinária e da 

arquitetura, dos movimentos artísticos, do folclore, da religião, além de “[...] um 

conjunto complexo de atitudes de representações” (PÊCHEUX, [1969] 1997, p. 166) 

que determinaram sobremaneira o modo de o brasileiro se significar e ao constituir-
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se em sujeito, pela interpelação da ideologia, de significar questões importantes 

como o corpo e o aborto.  

A história da mulher passa pela história do seu corpo e não se pode falar em 

aborto, sem falar na história do corpo feminino. Conforme afirma Del Priore, nos 

discursos dos teólogos, confessores e moralistas, instituiu-se uma função para os 

corpos femininos, cujo principal objetivo era normatizar o papel social das mulheres, 

a fim de que elas servissem aos anseios da colonização portuguesa (DEL PRIORE, 

2000). 

Nesse período, assim como na Europa, a igreja era a instituição social mais 

poderosa e tinha exclusividade no que dizia respeito à dominação ideológica na 

organização da sociedade, interferindo em todos os aspectos da vida privada, de 

modo a moldá-las à tradição europeia. Assim como do outro lado do Atlântico, o 

corpo da mulher era considerado inferior ao corpo masculino e tinha como principal 

finalidade garantir a descendência a seu marido e mão-de-obra barata para a nação 

em construção. 

Assim, à mulher, sempre submissa e cuja principal função era a procriação, 

cabia o lugar de cuidadora da casa, dos filhos e do marido. Conforme a autora: 

 

[...] a igreja apropriou-se também da mentalidade androcêntrica 
presente no caráter colonial e explorou as relações de dominação 
que presidiam o encontro de homem e mulher, incentivando a última 
a ser exemplarmente obediente e submissa. A relação de poder já 
implícita no escravismo reproduzia-se nas relações mais íntimas 
entre marido e mulher, condenando esta a ser uma escrava 
doméstica, cuja existência se justificasse em cuidar da casa, 
cozinhar, lavar a roupa, servir ao chefe da família com o seu sexo, 
dando-lhe filho que assegurassem a sua descendência e servindo 
como modelo para a sociedade familiar com que sonhava a igreja 
(DEL PRIORE, 2009, p. 26). 

 

No que se referia à constituição das famílias, o discurso da Igreja era 

reforçado pelo discurso da medicina e enquanto o padre cuidava das almas, o 

médico cuidava do corpo da mulher, principalmente em casos de partos complicados 

ou de doenças graves. A ele cabia instruir as mulheres quanto à procriação, embora 

o real interesse fosse conhecer o corpo feminino, entendido como um enigma a ser 

decifrado, para poder entrar na sua intimidade, a fim de controlá-lo. De acordo com 
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Del Priore (2009, p. 26), “[...] ao penetrar o mundo fechado de pudores, mistérios e 

usos tradicionais dessa espécie de terra desconhecida que era o corpo feminino, o 

médico interrogava a sexualidade da mulher e era também por ela interrogado”.  

Além disso, de acordo com a autora, o corpo feminino era considerado 

saudável pela medicina apenas quando a mulher dava a luz. Portanto, o corpo 

feminino tinha como função atender às funções fisiológicas impostas pelos médicos 

e morais, impostas pela Igreja. Devido a essas determinações sobre o corpo das 

mulheres e sobre a procriação, a maternidade passou a ser considerada um refúgio 

ao pecado original ou algo relacionado a um dom pela Igreja, que por meio da 

imposição de seus princípios e valores, transformou a mulher em uma 

escrava/prisioneira do lar.  

Segundo Del Priore (2009, p.27), os discursos dos confessores, teólogos, 

médicos e moralistas constituem um reflexo do poder masculino onipresente na 

sociedade ocidental cristã, que objetivava delimitar o lugar da mulher – dentro de 

casa, da maternidade, da família – além de normatizar seu corpo e alma, 

esvaziando-a de qualquer saber e domesticando-a dentro da família, de modo a 

encaixá-la exatamente nos ideais da colonização portuguesa. Por esse viés, “[...] a 

maternidade extrapola, portanto, dados simplesmente biológicos; ela possui um 

intenso conteúdo sociológico, antropológico e uma visível presença na mentalidade 

histórica” (DEL PRIORE, 2009, p.16).  

Nesse projeto de construção da maternidade ideal, a prática abortiva passou 

a ser considerada uma mancha capaz de oxidar o belo retrato das mães, sendo 

assim reprovada por instituições como a Igreja e o Estado. De acordo com a autora, 

nessa época, o papel da santa-mãezinha estava sendo fortalecido e as críticas ao 

aborto também, e em meio à repressão dessa prática, havia a valorização da mãe 

ideal, que nunca havia abortado (DEL PRIORE, 2009 p. 251). 

Nas colônias, a Igreja estava sempre em busca dos desdobramentos 

condenáveis resultantes das ligações fora do matrimônio, que poderiam dar origem a 

filhos ilegítimos e, logo, ao aborto. Para isso, utilizava o discurso de que as mulheres 

que cometessem essa prática estariam privando uma alma inocente do batismo e da 

salvação eterna.  

De acordo com a historiadora, embora não haja estatísticas sobre o aborto no 
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Brasil Colonial, nas primeiras cartas jesuíticas a prática era compreendida como algo 

comum entre as mulheres indígenas. Em uma carta datada de 1560, o Pe José de 

Anchieta já fazia alusão ao aborto, como uma prática recorrente entre as mulheres 

que não eram casadas ou que optavam pela interrupção voluntária da gravidez 

quando estavam bravas com seus maridos, por medo ou por outros motivos.  

Desse modo, acredita-se que nesse período da história brasileira, o aborto 

era cometido por razões diversas, mas tanto no Brasil quanto em Portugal, métodos 

como a ingestão de ervas venenosas, por vezes administradas em grande 

quantidade, e que acarretavam na morte por intoxicação, golpes no ventre, pulos de 

alturas variadas, carregar fardos pesados demais ou ainda de arrastar a barriga pelo 

chão, além de manter relações sexuais violentas ou provocar vômitos e diarreias, 

entre outros, eram utilizados para interromper a gravidez. 

Independentemente do método utilizado, nas cartas dos jesuítas percebia-se 

um espanto com relação a essa prática, resultante das suas convicções religiosas, já 

que o aborto constituía um pecado contra o corpo, e mais do que isso, contra Deus, 

“[...] que depois da queda dos anjos rebeldes precisava repovoar o paraíso com 

almas batizadas” (DEL PRIORE, 2009, p.252). 

Nesse período, a prática abortiva era considerada uma grande 

monstruosidade e, de acordo com Del Priore (2009, p.254), ao privar-se das 

“incomodidades da prenhez”, a mulher, além de “[...] privar o céu dos anjinhos, fugia 

às responsabilidades de salvar, no seu papel de mãe, o mundo inteiro”. Conforme 

assinala a autora, para a Igreja, o pior pecado não era gerar um filho fora do 

casamento, mas o de matar o fruto de um relacionamento. Nas palavras da autora, a 

eleição do corpo feminino como pagador de pecados e o culto mariológico 

solidificaram uma mentalidade de proteção e da exaltação da gravidez e da 

fecundidade da mulher, na qual o aborto aparecia como uma mácula (DEL PRIORE, 

2009, p. 255). 

 

2.2.3. Os discursos do Estado, da Igreja e dos Movimentos Feministas  

 

A Igreja e o Estado sempre uniram forças contra o aborto, pois, para essas 
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duas instituições, consistia em uma prática condenada e passível de punição. A 

tarefa de convencer a mulher a não interromper a gravidez ficava a cargo dos 

confessores, que lhes diziam que o compromisso de conservação da espécie era 

dever dela e que ela deveria aceitar e ter paciência com as dores e incômodos da 

gravidez, como pena de pecado. Afinal, era na maternidade que residia a 

oportunidade de a mulher se redimir do pecado original.  

Ainda de acordo com Del Priore (2009), a Igreja e o Estado utilizavam 

discursos, segundo os quais as mulheres estariam indo contra a própria natureza, 

como argumento contra o aborto, reforçando a imagem da mulher que abortava 

como pecadora ou como aquela que vivia uma ligação ilegítima, sempre 

contrapondo-a  àquela que educava os filhos conforme os preceitos e  normas da 

igreja e do matrimônio. De acordo com a historiadora, no que diz respeito à 

condenação do aborto:  

 

[...] ao combater o aborto, estavam combatendo-se os chamados 
„mores dissolutos‟, cujo desdobramento – a prole – podia levar a 
mulher a desejar a interrupção da gravidez. A igreja matava, assim, 
dois coelhos com uma cajadada, além, é claro, de afirmar-se como 
juíza dos comportamentos femininos e de vincar o seu poder de 
instituição moralizadora sobre as novas terras coloniais (DEL 
PRIORE, 2009, p. 256, grifo da autora). 

 

A partir disso, o aborto passou a ser concebido, pela Igreja Católica, como um 

ato pecaminoso, que “emporcalhava” a imagem de mulher ideal, que tanto pretendia 

solidificar, porque acreditava na infusão da alma, ou seja, na teoria da animação 

imediata, defendida por São Basílio, para quem a alma se alojava no novo ser no 

momento da fecundação, proibindo assim, que o aborto fosse cometido em qualquer 

fase.  

           Considerada a maior religião do mundo, o Cristianismo considera que o sexo 

tem como única finalidade a procriação e entendia o aborto como pecado tão grave 

que as mulheres que o praticassem deveriam ser excomungadas sumariamente, 

salvo se perdoadas por uma autoridade eclesiástica.  Cabe lembrar, que a igreja 

católica vem apresentando mudanças significativas no que diz respeito à absolvição 

do pecado do aborto e, prova disso, é a decisão do Papa Francisco, em novembro 

de 2015, de que qualquer padre possa conceder o perdão às mulheres que 



73 
 

infringiram as normas da igreja católica, interrompendo voluntariamente a gravidez e 

também os médicos envolvidos nessas histórias. 

Apesar de o Catolicismo ter o maior número de seguidores no Brasil, há 

outras religiões que discursivizam o aborto como pecado, como, por exemplo, o 

Espiritismo, segundo o qual, quando um ser humano morre, reencarna novamente 

em outro corpo. Dessa forma, o aborto consistiria na frustração de um espírito, que 

tem de procurar outro corpo para reencarnar e uma vez impedido, por razões 

consideradas injustificáveis, torna-se inimigo da mulher que o praticou. Esse modo 

de compreender o aborto é baseado no espiritismo praticado por Allan Kardec, mas 

para outros segmentos dessa mesma religião, o aborto é considerado crime. 

Conforme o Protestantismo, do qual derivam várias correntes, como a Batista, 

a Luterana, a Metodista, a Presbiteriana, a Espiscopal, a Unitária, e que não 

possuem um posicionamento religioso homogêneo apesar de se assemelharem 

entre si, o aborto, em hipótese alguma deve ser utilizado como controle de 

natalidade. Contudo, essas religiões são a favor do aborto quando o feto apresenta 

anomalias graves ou quando a mulher corre risco de morte durante a gestação. 

Nesse caso, essas religiões defendem que a mulher deve recorrer ao médico, e que 

se esse tiver de escolher entre a vida da mulher ou do feto, deverá optar pela da 

mulher. O aborto é ainda permitido quando a gravidez é resultado de estupro ou 

incesto, em caso de risco mental para a mãe ou por motivos relacionados à situação 

econômica, desde que a decisão da interrupção da gravidez se justifique e sustente. 

Com relação às leis que regem a prática do aborto, no Brasil, de acordo com 

Verardo (1987, p.82), o Código Penal do Império, de 1830, enquadrava o aborto no 

capítulo contra a segurança de pessoas e de vidas, mas não previa punição quando 

praticado pela própria gestante.  A partir desse código penal, o aborto só era punido 

quando praticado por terceiros, porém, a pena era reduzida quando tinha a 

finalidade de evitar a desonra de mulheres solteiras.  

Segundo a medicina, a vida tem início a partir da fecundação, ou seja, quando 

o espermatozóide penetra o óvulo. Porém, a justiça oferece amparo para a prática 

do aborto até 14 (quatorze) dias depois da fecundação, quando ocorre a “nidação”, 

que corresponde ao momento em que o óvulo é fecundado.  Conforme a legislação 

em vigor desde 1984, a prática abortiva é um crime contra a vida humana, previsto 

no Capítulo 1, do Código Penal (CP), que considera a vida o bem mais importante e 
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juridicamente protegido.  

Assim, o aborto provocado ou provocação dolosa está previsto nos artigos 

124 (autoaborto e aborto consentido) e 126 (aborto com o consentimento) do Código 

Penal, que prevê as seguintes punições: Nos casos em que o aborto é provocado 

pela gestante ou em que ela consente que outrem o provoque, a pena prevista é a 

detenção de 1 (um) a 3 ( três) anos, conforme o Artigo 124 (CP, 2011, p.350). 

A pena de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos está prevista no Artigo 125,  

para casos em que o aborto é provocado por terceiros, sem o consentimento da 

gestante e nos casos em que o aborto é realizado com o consentimento dela, a pena 

de reclusão vai de 1 (um) a 4 (quatro) anos ( CP, 2011, p.350). Em casos de aborto 

de forma qualificada, o artigo 127, prevê que:  

 

 As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 
um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados 
para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e 
são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a 
morte (VADE MECUM, 2011, p.350). 

 

 

O Código Penal prevê, ainda, nos parágrafos I e II, do Artigo 128 (CP, 2011, p. 

350), que o aborto só não é passível de punição e considerado crime quando 

provocado por médico capacitado, em três situações: a) quando há risco de vida 

para a mulher; b) quando a gravidez é resultado de estupro; c) quando o feto for 

anencéfalo e, nesse caso, é considerado "parto antecipado", para fins 

terapêuticos7. Também não considera crime, o aborto realizado fora do território 

nacional e quando a prática é consentida pela gestante, ou quando incapaz, por seu 

representante legal. 

Como podemos observar, o aborto é considerado crime, pelo Código Penal 

Brasileiro, que o prevê apenas em algumas exceções, cujo processo para aprovação 

do pedido é burocrático e demorado. Mesmo assim, alguns projetos de lei 

tramitaram na Câmara dos Deputados, solicitando que a decisão de levar adiante ou 

não a gravidez, deva ficar a critério da gestante.  

                                                           
7
 Conforme a  Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54/ADPF 54, votada em 2012. 
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O PL nº 1.135/91 tem como proposta suprimir o art. 124, do Código Penal, 

com a finalidade de descriminalizar o aborto. O PL nº 176/95 pretende legalizar o 

aborto sem restrições (exceto quando a gestação for superior a 90 dias) e que a 

rede hospitalar pública e privada seja obrigada a realizar o aborto quando a gestante 

desejar.  Entretanto, esses projetos de lei não obtiveram sucesso e a justiça continua 

se pautando na lei em vigor desde 1984.   

Por ser um tema polêmico, é difícil haver uma neutralidade no que se refere à 

prática do aborto, pois ou se é a favor ou contrário e a partir desses 

posicionamentos, são organizados movimentos sociais com a finalidade de defender 

diferentes pontos de vista. Segundo Prado (1984, p.77): 

 

[...] os movimentos sociais resultam da ação conjunta de um grupo, 
com o objetivo de preservar normas e valores de instituições, 
ameaçadas por outros movimentos sociais ou, então, de uma 
modificação da organização social vigente. 

 

No Brasil, assim como no restante do mundo, há grupos que defendem o 

direito à vida e a criminalização do aborto, assim como previsto em lei, sob o 

argumento de que a partir do momento em que ele é praticado, é retirada a vida de 

um inocente. São discursos que condenam essa prática e que encontram 

sustentação no domínio do jurídico e do religioso. De outro lado, irrompem discursos 

no interior dos movimentos feministas, que começaram a ganhar força a partir de 

1970, os quais vêm na contramão dos discursos que se inscrevem no domínio do 

religioso e do jurídico. Buscando alterar as leis vigentes no país, esses movimentos 

colocam em circulação sentidos relacionados ao direito de a mulher decidir sobre o 

próprio corpo e sobre a interrupção voluntária da gravidez como prática lícita.  

O que sustenta esses discursos é que o aborto constituiu um problema de 

saúde pública, que fere o direito à saúde da mulher e de que mantê-lo na 

clandestinidade não evita que ele seja realizado, mas faz com que sejam buscados 

métodos alternativos e inseguros, que colocam em risco milhares de vidas, todos os 

anos. Segundo Prado (1984), a diferença fundamental entre esses dois grupos 

consiste em que: 
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[...] 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‟ incluem as 
condições psíquicas, físicas e sociais para levar a termo a gravidez e 
dar nascimento a uma criança (PRADO, 1984, p. 79, grifos do autor). 

 

 

Dizendo de outro modo, os discursos que irrompem no interior dos 

movimentos feministas – que buscam alterar as leis vigentes no país – vêm na 

contramão dos discursos que se inscrevem no domínio do religioso e do jurídico, 

uma vez que defendem o direito de a mulher decidir sobre o próprio corpo e sobre a 

interrupção voluntária da gravidez como prática lícita, sob o principal argumento de 

que ela é um problema de saúde pública, que fere o direito à saúde da mulher e de 

que manter a prática ilegal não evita que ela seja realizada.  

As feministas alegam que a criminalização do aborto no Brasil não impede 

que eles sejam feitos, pelo contrário, faz com que as mulheres recorram a meios 

alternativos e inseguros de praticá-lo, colocando em risco suas vidas. Nesse sentido, 

sabe-se que existem diversas clínicas clandestinas de aborto no país, que atendem 

mulheres das mais diferentes classes sociais, mas as maiores vítimas são aquelas 

que pertencem às camadas mais populares, que sem condições financeiras para 

recorrer a um profissional de saúde qualificado, acabam por optar por métodos que, 

não raro, resultam na morte ou trazem complicações que perduram para o resto da 

vida. 

Convém lembrar, que os discursos sobre a descriminalização do aborto 

ganharam maior visibilidade na mídia brasileira, a partir de 2005, quando foi 

elaborado um projeto pelo governo federal, que pretendia discutir e revisar a 

legislação punitiva do aborto, e ganhou destaque quando houve a tentativa de 

aprovar o projeto de Lei nº 1.135/92, proposto pelos ex-deputados Eduardo Jorge 

(PV) e Sandra Starling (PSOL), na Câmara dos Deputados. Este PL propunha que a 

gestante poderia realizar o aborto sem qualquer justificativa, sob o argumento de 

que o aborto ilegal tem ocasionado grande índice de mortalidade.  Porém, o projeto 

não foi aprovado e as leis que regem o aborto ainda continuam as mesmas de 1984, 

embora haja um esforço bastante grande para que mudanças sejam feitas.  
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Traçamos esse curto percurso histórico sobre a história do corpo e do aborto 

no Brasil, porque pensamos que ele é necessário para compreender como eles são 

significados atualmente e concluímos que a permissão ou proibição do aborto, na 

nossa formação social, é regulada pela Igreja e pelo Estado, que afetam diretamente 

no modo como o sujeito significa essa prática. Mas, se o Estado e a Igreja têm poder 

para dizer o que deve ou não ser feito em relação ao corpo feminino, então nos 

questionamos, a quem, de fato, o corpo feminino pertence e que discursos sobre o 

aborto circulam na página “Diário de um Feto”? Que efeitos de sentido produzem e 

que memórias neles ressoam? São as respostas para essas questões que 

procuramos responder no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISCURSOS SOBRE O ABORTO NO ESPAÇO DIGITAL 

 

Neste capítulo, procedemos ao gesto analítico dos textos que compõem o 

corpus desta pesquisa, buscando responder à questão: como o aborto foi 

discursivizado no espaço digital? Objetivamos verificar que formações discursivas 

entrecruzam os discursos produzidos na página “Diário de um Feto”, bem como, 

compreender que efeitos de sentido esses discursos produzem e que memórias 

neles ressoam. 

Para isso, analisamos o imbricamento da memória no espaço digital: a 

discursiva, responsável pela atualização dos dizeres e a metálica, que funciona pelo 

acúmulo e pela repetição. Do corpus constituído, foram recortados seis textos que 

circularam na página do facebook “Diário de um Feto”, que promoveu uma 

campanha em março de 2015, contra o aborto. 

Para proceder ao gesto analítico, entendemos os objetos simbólicos 

recortados como textos, como “unidade fundamental da linguagem” (ORLANDI, 

2001, p. 16), que se abre para diferentes possibilidades de leitura e lugar no qual o 

discurso se materializa, permitindo compreender a relação do sujeito com a 

ideologia. 

Propomo-nos ainda, a pensar como significam as diferentes formas materiais 

no discurso eletrônico, pois de acordo com Orlandi (2010, p.12), a relação dessas 

formas materiais significantes distintas não é de simples adição, mas muito mais 

complexa. Porém, a autora alerta que, muitas vezes, há uma determinação 

ideológica do verbal sobre o não-verbal, acarretando no achatamento das 

especificidades de cada uma dessas diferentes formas materiais do discurso. 

 Segundo Orlandi (2007, p. 12), uma imagem postada junto ao verbal, no 

espaço digital, não configura um simples exercício de ilustração, mas abre espaço 

para a produção de sentidos, atestando a abertura para o simbólico. Os textos 

recortados para análise têm uma “plasticidade plural”, uma vez que são constituídos 

pelo verbal e pelo visual, que afetam sobremaneira o gesto interpretativo.  
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Nesse mesmo sentido, Lagazzi (2009, p. 6) afirma que durante o gesto de 

interpretação, o analista não deve lançar seu olhar para as diferentes 

“materialidades significantes” de forma isolada, mas para a “cadeia significante”, 

observando seu movimento, pois a interpretação é “um trabalho que perscruta o 

acontecimento do significante em um sujeito afetado pela história” (ORLANDI, 2007, 

p. 12), em que a forma material é relevante no processo de produção de sentidos.  

 

3.1 Processos de Produção de Sentidos em “Diário de Um Feto” 

 

Os textos sobre o quais procedemos nosso gesto de interpretação foram 

recortados de uma página do facebook denominada “Diário de um feto” e passaram 

a circular em março de 2015, com o objetivo de “espalhar flores pela rede em favor 

da vida humana”, posicionando-se, assim, contra o aborto. 

Na campanha promovida as mulheres foram convocadas a enviar uma foto 

“criativa” (de acordo com as instruções da página) utilizando uma coroa de flores na 

cabeça, com uma frase que “defendesse a vida”. No entanto, como sujeitos-

masculinos também foram interpelados pelos discursos que nela circularam, a 

administradora da página sugeriu que eles postassem fotos segurando flores 

(conforme explicitado no capítulo 2, nas condições de produção do discurso).  

A comunidade “Diário de Um Feto” foi criada em 16 de fevereiro de 2015, pela 

blogueira Cris Corrêa, com o objetivo de divulgar textos contra o aborto. 

Discursivamente, dizemos que o objetivo da página era reunir sujeitos que se 

identificassem com os dizeres que nela foram formulados e circularam e que, 

invariavelmente se posicionavam contra o aborto.  

O que nos chamou a atenção foi a chamada da foto de capa: “Socorro, minha 

mãe quer me matar”, que produz o efeito de sentido de horror e  de estranhamento, 

já que interpela os sujeitos que visitam a página a se posicionarem contra o aborto, 

além de colocarem a mulher no lugar de  única responsável por ele, sem questionar 

os motivos que poderiam levá-la a essa prática. 
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Além disso, como explicitado anteriormente, a administradora da página se 

representa como “mulher”, “antifeminista”, “cristã de fé reformada”, “conservadora”, 

“pensadora”, que “defende os princípios morais e éticos baseados no cristianismo”. 

Logo, inscreve seu discurso em uma FD religiosa, delimitando aquilo que pode ser 

dito na página e aquilo que deve ser silenciado ou apagado sobre o aborto. Além 

disso, ela solicita que as fotos com os textos sejam enviados “in box” e, pensamos 

que esses dois fatos constituem numa tentativa de controlar os sentidos no espaço 

da página. 

Dos 28 textos que circularam durante a campanha, recortamos seis, 

produzidos por sujeitos que, como dizemos pelo viés do discurso, foram interpelados 

a responder ao chamado da página, fazendo retornar discursos em prol da vida, 

advindos do campo da religião, da medicina ou da justiça, negando outros, como, 

por exemplo, aqueles que se inscrevem no domínio dos movimentos feministas. Aos 

demais textos postados pela administradora, contra o aborto, somaram-se, então, 

outros, produzidos por sujeitos que têm um rosto e um nome, produzindo, no eixo da 

formulação, um efeito de verdade e de total identificação com os dizeres postos em 

circulação pela página. 

Todos os textos postados seguiram as recomendações da administradora do 

grupo, de “colar” uma foto na mesma página de capa, juntamente com uma frase 

“em favor da vida”. No entanto, homens também foram interpelados pela campanha 

e a administradora, acrescentou novas “instruções” sobre o modo como deveriam 

proceder com relação à coroa de flores, conforme já mencionamos. 

O fato de solicitar que os homens postassem fotos segurando flores nas mãos 

e não usando a coroa de flores na cabeça, como havia sido solicitado no início da 

campanha, pode apontar para dois possíveis sentidos: o de que eles próprios se 

negaram a fazê-lo ou de que a administradora da página, por ser “antifeminista” e 

“conservadora”, deixa bem marcado os lugares dos sujeitos que participaram da 

campanha: a mulher deve ser delicada e, por isso, a coroa de flores e o homem, por 

ser viril, deve apenas portá-las nas mãos ou no cachimbo, tal como fez um dos 

participantes da campanha. 

Além da folha do diário amassada e do feto no útero materno envolto em 

flores, como pano de fundo para as fotos, e os dizeres dos sujeitos que foram 

interpelados pela campanha, se repetem em todos os textos, o enunciado “curta 
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nossa página”, que produz o efeito de sentido de ordem e de que a página é aberta 

a todos. A hashtag #NossaLutaPelaVida produz o efeito de sentido de que o aborto 

é uma questão que mobiliza a todos e constitui uma “batalha”  a ser vencida todos 

os dias, já que, embora seja bastante silenciado, abortos  acontecem diariamente, 

pelos mais diferentes motivos, e conforme já dissemos, constitui, hoje, um grave 

problema de saúde pública no Brasil.  

Discursivamente, as hashtags funcionam como mecanismos que facilitam a 

busca por uma determinada informação, tópico ou discussão na/em rede, de modo a 

reunir sujeitos que se identificam com os mesmos discursos, isto é, que se 

inscrevem nas mesmas formações discursivas e, que, portanto, se identificam 

plenamente com os dizeres que nela se inscrevem e com a sua forma-sujeito.  Para 

Dias e Coelho (2014, p. 236), as hashtags constituem uma re-atualização constante 

do sentido e funcionam pela quantidade e pela colaboratividade. Nas redes sociais, 

as hashtags marcam o processo de produção dos sentidos de maneira bastante 

singular, já que resultam do encontro do histórico com o linguístico, pois os sujeitos 

vão tramando diferentes tipos de documentos, arquivos e memórias.  

Na página “Diário de um Feto”, a hashtag #NossaLutaPelaVida põe em 

funcionamento a memória metálica, que permite a replicação/repetição  do discurso  

em série, no nível da formulação, não atingindo o nível da constituição do sentido. 

Portanto, as hashtags afetam o nível da circulação dos sentidos, porque não há 

criatividade, mas replicação e acúmulo, já que põem em funcionamento uma 

memória sem profundidade que retorna no fio do discurso pela atualização dos 

dados (DIAS; COELHO, 2014, p.8). Pensamos que esse mesmo efeito de 

replicação, decorrente do funcionamento da memória da máquina ocorre nas 

formulações visuais que compreendem uma foto dos sujeitos, colada com uma fita 

adesiva, sempre na foto de capa da página. O que há é a replicação do mesmo: são 

diferentes sujeitos, mas o efeito de identificação é o mesmo. Nesse caso, a repetição 

é horizontal e marcada pelo acúmulo. 

No entanto, a memória discursiva também é mobilizada nas formulações 

verbais produzidas pelos sujeitos que participam da campanha, uma vez que ao 

formular seus discursos, embora sejam sujeitos que ocupam posições diferentes e 

desse lugar produzem sentidos, mobilizam já ditos e esquecidos sobre o aborto, que 



82 
 

se inscrevem em diferentes domínios do saber e que são atualizados no fio do 

discurso. 

No primeiro texto recortado, o sujeito-masculino traz uma rosa na mão, no 

entanto, na chamada da campanha que resultou nestes textos, a administradora da 

página pede às mulheres que enviem fotos utilizando uma coroa de flores + uma 

frase contra o aborto. Ou seja, os homens também foram interpelados pela 

campanha e se identificaram com a formação discursiva que ela coloca em 

circulação. Porém, ao invés de utilizarem uma coroa de flores, na cabeça, seguram 

flores, como se o ato de usar uma coroa na cabeça pusesse em risco a sua 

masculinidade/virilidade. 

 A formulação verbal “Homem que é homem quer o filho vivo”, convoca 

memórias sobre o que é ser homem na nossa formação social e não produz o efeito 

de sentido de opção ou de escolha. A ele cabe o poder de decidir sobre a 

continuação ou não da gravidez, ecoando assim, no fio do discurso, sentidos 

relacionados ao poder do sujeito-masculino sobre o corpo das mulheres e, 

inscrevendo o discurso em uma FD machista, segundo a qual, o corpo feminino, 

ainda hoje, é propriedade do marido/namorado ou companheiro. 

Esse sentido ainda hoje circula na nossa formação social e irrompe em 

discursos sobre crimes ditos “passionais”, provocados porque o homem não suporta 

que o corpo da namorada/esposa/companheira tenha sido tocado por outro, 

configurando a posse já histórica sobre ele. Nesses casos, é preciso “lavar a honra”. 
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TEXTO 1 

 

Fonte: Página do facebook Diário de um feto (Disponível em: < 

https://www.facebook.com/diariodeumfeto/photos/a.371990039651152.1073741828.354934104690079/375199882663501/?typ

e=3&theater> Acesso em 19/10/2015). 

 

Como pudemos observar em nossas pesquisas sobre o aborto no espaço 

digital, a formulação verbal “homem que é homem” e suas paráfrases se repetem 

com bastante frequência nos discursos sobre o aborto, apontando para o pré-

construído de que “homem que é homem” não chora, não se envolve, não tem medo 

de nada, não usa produtos para pele e cabelo, não usa a cor rosa, enfim, são muitos 

os exemplos a serem citados. 

Na AD, compreendemos a paráfrase como aquilo que é da ordem da 

repetição, daquilo que vem como memória, considerando que em todo dizer há algo 

que se mantém e que retorna aos mesmos espaços dizer, produzindo diferentes 

formulações do mesmo dizer sedimentado. Ou seja, por meio da paráfrase, o pré-

construído do que é ser homem se repete, reforçando sentidos já cristalizados no 

imaginário popular. 

Conforme Orlandi (2002), citando Pêcheux ([1975] 2014), o princípio da AD é 

de que o sentido é sempre uma “relação a” e isso significa que há enunciados que 

podem se constituir como “alternativas” “equivalentes” ao longo do processo 
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discursivo. A esse funcionamento designamos famílias parafrásticas e poderíamos 

citar como exemplos de paráfrases: 

 

“Homem que é homem quer o filho vivo” 

   ↓ 

“Homem que é homem defende a vida” 

↓ 

“Homem que é homem assume o que faz” 

↓ 

“Foi homem para fazer, seja homem para assumir” 

 

Essas paráfrases funcionam por substituições, por sinonímias ou por 

associações, conforme Pêcheux ([1975] 2014), e pelo funcionamento da memória 

discursiva e do pré-construído, que não permitem a produção do novo, mantendo o 

sentido nos mesmos espaços do dizer: “Homem que é homem quer o filho vivo, 

defende a vida, assume o que faz, ou seja, é contra o aborto”. 

Percebe-se que há neste texto uma tentativa de mascarar o machismo, na 

medida em que as formulações visuais remetem para a figura de um pai “presente”, 

“carinhoso” e “sensível”, porém, a formulação verbal recupera a memória do pai do 

sistema patriarcal, machista e autoritário. Poderíamos então dizer que esse sujeito é 

um sujeito machista, mas que por meio do que é o aceito pela sociedade, pelo ideal 

de paternidade, ele disfarça o seu patriarcalismo. 

Ao mobilizarmos o dispositivo teórico da AD para compreender esse texto, 

levando em consideração as condições de produção em que os discursos foram 

produzidos, podemos dizer que há um embate entre diferentes formações 

discursivas, pois, se um “homem que é homem quer o filho vivo”, um homem que é a 

favor do aborto, não seria, então, um homem?  

Entendemos que as formulações verbais inscrevem o discurso na formação 

discursiva machista e patriarcalista, pois nelas ressoam sentidos que remetem à 

masculinidade e à virilidade, ao poder do homem sobre a mulher. No entanto, o não-
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verbal produz o efeito de ruptura, de contradição, inscrevendo o discurso em outra 

formação discursiva:  de homem sensível  e amoroso, que desliza para outro 

domínio do saber. 

Esses possíveis sentidos retornam no fio do discurso pelo imbricamento da 

linguagem verbal e não verbal, que funcionam juntas no processo de produção dos 

sentidos, pois assim como o verbal, o não-verbal somente significa pelo 

funcionamento da memória discursiva. No espaço digital, esse texto produz o efeito 

de homogeneidade e de apagamento do movimento do sujeito e dos sentidos no 

processo discursivo, pois o que há é a formulação do mesmo, que não cessa de 

produzir seus efeitos. 

TEXTO 2 

 

Fonte: Página do facebook Diário de um feto (Disponível em: < 
https://www.facebook.com/diariodeumfeto/photos/a.626100160906804.1073741829.354934104690079/626101470906673/?typ
e=3&theater > Acesso em 19/10/2015). 

 

 

No segundo texto recortado para análise (Texto 2), assim como nos demais 

textos analisados, a foto do sujeito que produz o discurso está presa por uma fita 

adesiva na mesma foto de capa da página, o que sinaliza para a possibilidade de 
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vários sujeitos ocuparem esse lugar e que, além disso, possivelmente todos que 

responderam à campanha, se identificam com  os dizeres que ela faz circular.  

O texto enviado para a campanha é constituído de duas formulações verbais. 

A primeira, “A vida não se negocia se defende” aponta para sentidos de que a vida 

não é um bem “negociável”, ou seja, não se pode discutir se ela deve ser ou não 

levada adiante. Ao contrário, ela deve ser protegida, convocando memórias do 

domínio do religioso e do jurídico, que ressoam no discurso do sujeito-feminino. 

Numa segunda formulação, para conferir ao discurso um efeito de verdade e 

de impossibilidade de contestação, o sujeito que produz o discurso usa uma citação 

de autoridade, qual seja, um fragmento de um discurso da Madre Tereza de 

Calcutá8, proferido pela religiosa no dia 3 de fevereiro de 19949, posicionando-se 

contrariamente ao aborto e do qual outros fragmentos circulam no espaço digital em 

defesa da defesa da vida e contra o aborto. 

O sujeito-feminino, ao repetir o discurso da Madre Teresa de Calcutá, é 

interpelado ideologicamente pelo discurso religioso. A referência ao discurso da 

religiosa o autoriza a dizer o que diz, conferindo ao dizer um sentido de verdade, que 

não dá margem a questionamentos, para a contestação ou para a dúvida. O sujeito 

do discurso o assume como seu e a “voz” da religiosa o representa.  

Convém salientar que durante nossas pesquisas muitos outros fragmentos 

desse discurso formulado pela Madre Teresa de Calcutá foram encontrados e 

circulam no espaço digital, com bastante frequência, quando se trata de se 

posicionar contra o aborto, porque sendo ela quem é, está autorizada a dizer o que 

diz. Essa repetição/replicação do mesmo, no espaço digital atesta o funcionamento 

da memória metálica que, de acordo com Dias e Coelho (2014, p.8), diz respeito “à 

                                                           
8
 Madre Teresa de Calcutá tinha como nome de batismo  Gonxhe Agnes Bojaxhiu e  entrou para a 

ordem religiosa, no ano de 1928, com o nome Teresa, em homenagem à Santa Teresa de Lisieux. A 
religiosa foi enviada a Calcutá, na Índia, onde desenvolveu a profissão de professora por um longo 
tempo, e posteriormente, “decidiu servir a Deus através dos pobres”.  Em 1948, passou a morar em 
bairros pobres de Calcutá, onde desenvolveu ações em prol dos mais necessitados. Foi reconhecida 
mundialmente por ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, em 1979, ano também de sua morte, e 
canonizada em 2016, pela Igreja Católica, após serem atribuídos vários milagres a ela. Na ocasião, o 
Papa Francisco afirmou ser ela a santa de “todos os voluntariados” e pediu que ela fosse considerada 
“Modelo de Santidade”. 
9
 O Discurso de Madre Teresa sobre o aborto está disponível em 

https://www.padrereginaldomanzotti.org.br/sala_leitura/campanha-do-aborto/madre-teresa-de-calcuta-

fala-sobre-o-aborto.html  Acesso em: 03/01/2017.  

 

https://www.padrereginaldomanzotti.org.br/sala_leitura/campanha-do-aborto/madre-teresa-de-calcuta-fala-sobre-o-aborto.html
https://www.padrereginaldomanzotti.org.br/sala_leitura/campanha-do-aborto/madre-teresa-de-calcuta-fala-sobre-o-aborto.html
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existência técnica do enunciado”, pois ao viralizar no espaço digital, a formulação 

verbal se repete sem promover a historicização dos sentidos. 

No discurso produzido pela Madre Tereza de Calcutá, a formulação verbal: “O 

maior destruidor da Paz no mundo hoje é o aborto. Ninguém tem o direito de tirar a 

vida: nem o pai, a mãe, o médico, a conferência ou o governo. A vida nos é dada por 

Deus, desprezá-la é desprezar aquele que nos criou”, o aborto é significado como o 

ato mais negativo possível de ser praticado pelo ser humano, já que ele seria o 

maior causador de desavenças no mundo.  

Há a negação do discurso da medicina ou da justiça, que em alguns casos 

prevê a autorização da interrupção voluntária da gravidez e optar pelo aborto seria ir 

contra as leis de Deus e dos homens. Nota-se no discurso da religiosa, as 

sobredeterminações da igreja sobre o corpo feminino e, em especial, sobre o aborto, 

bem como da medicina e do Estado, fazendo ressoar memórias sobre a como fé, a 

ciência e as leis, ainda que por razões diferentes, sempre interferiram na vida 

privada. 

Como vimos no segundo capítulo deste trabalho, a Igreja é um dos Aparelhos 

Ideológicos mais poderosos e sempre se (pré)ocupou em moldar os sujeitos 

segundo os preceitos religiosos, que pregam, acima de tudo, a manutenção da vida. 

Para essa instituição, a maternidade é um dom e as dores do parto significam a 

redenção do pecado original. 

A medicina, por seu lado, se alinhando aos dizeres da igreja, em tempos não 

tão distantes, defendia que o corpo feminino tinha como objetivo atender às funções 

fisiológicas impostas pela sua natureza e que diziam respeito à procriação, discurso 

esse que ainda prevalece quando a ciência e o Estado tomam a mulher como mera 

reprodutora, deixando, de lado, por exemplo, questões mais abrangentes sobre a 

sua sexualidade.   

Desse modo, a Igreja, a medicina e o Estado sempre invadiram o domínio do 

privado, não só quando se posicionam contra o aborto, mas em relação a outras 

questões que se referem à família, tais como ao planejamento familiar, a 

anticoncepção, entre outros.   

Observamos no discurso analisado o funcionamento da memória metálica e 

da memória discursiva, pois se de um lado temos a replicação do discurso da Madre 
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Tereza de Calcutá, que se repete em/na rede sem historicizar, de outro, esses 

dizeres convocam memórias já ditos antes em outros lugares sobre o aborto e que 

significam pela história. Para Romão (2004, p.43), dizer que no espaço digital 

funciona somente a memória metálica e não a memória discursiva seria contradizer 

a ideia de que os discursos tecem redes e negar um pressuposto básico da AD que 

é o de que os discursos formulados se filiam a redes de memória, em um processo 

contínuo que não se esgota em uma situação particular (ORLANDI, 2008). 

 

 

TEXTO 3 

 

 

Fonte: Página do facebook Diário de um feto (Disponível em: < 

https://www.facebook.com/diariodeumfeto/photos/a.626100160906804.1073741829.354934104690079/626101010906719/?typ

e=3&theater> Acesso em 19/10/2015). 

 

No texto 3, o  discurso também é formulado por um  sujeito-feminino, que 

entrecruza  sentidos sobre o aborto que se inscrevem no domínio do religioso, do 

jurídico, da medicina, se contraidentificando com  os discursos  que se inscrevem em 

uma FD feminista. 

 



89 
 

 Na formulação verbal: “uma mulher que aborta, sofre impactos psicológicos 

que podem perdurar por toda a sua vida”, ressoam efeitos de sentidos do domínio 

da psicologia, ciência que estuda a mente humana e que provoca o efeito de sentido 

de ameaça, já que o sujeito-feminino é coagido pelo medo das consequências dessa 

prática, dentre elas, o de se tornar “prisioneira” da sua própria consciência pelo resto 

de sua vida.   

Esses discursos que tentam atribuir à mulher que aborta uma culpa eterna 

circulam em grande quantidade, não só no espaço digital, inscrevendo o dizer no 

domínio da medicina, em especial da psicologia, sob a alegação de que o aborto 

pode causar traumas que colocam em risco a saúde metal das mulheres.  Do nosso 

ponto de vista, esse é um discurso que funciona pela coação e pela intimidação, já 

que a mulher é lembrada que o aborto é uma ferida que nunca cicatriza, não 

deixando espaço para outra possibilidade. 

No caso do texto analisado, o aborto é sempre traumático e apagam-se 

sentidos de que ele pode ter sido uma escolha da mulher, que faz essa opção pelos 

mais variados motivos e de que nem sempre aquela que aborta se sente culpada 

pelo que fez nem tampouco é atormentada pela sua consciência. 

Essa identificação do sujeito com os dizeres da FD da medicina e 

consequente desidentificação com a FD feminista é reforçada pela formulação: 

“defender o aborto não faz a mulher livre, pelo contrário: a faz prisioneira de seus 

erros”, contrapõe-se a dizeres como “Nosso corpo nos pertence”, formulados por 

mulheres que se engajaram em lutas pelo poder de decidir sobre seus próprios 

corpos, conforme destaca Courtine (2011). 

Como se sabe, o feminismo é um movimento social que teve início na França, 

na década de 1970, e que tem como uma das suas pautas, a luta pela 

descriminalização do aborto, porque compreende que o corpo da mulher a ela 

pertence e só ela cabe a decisão de optar ou não pela descontinuação voluntária da 

gravidez.  

Nesse sentido, os discursos que se inscrevem no domínio do feminismo vêm 

na contramão dos discursos produzidos pela igreja e pelo Estado e sustentam que o 

aborto constitui um grave problema de saúde pública, pois a proibição por lei ou as 

sanções previstas pela igreja não evitam que ele aconteça. O que ocorre é que a 
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maioria das mulheres que, por algum motivo recorrem a ele, na maioria das vezes, é 

submetida a procedimentos perigosos que podem trazer problemas futuros para a 

sua saúde, quando não as levam à morte.  

Também ressoam memórias nos discursos feministas sobre clínicas que 

atuam de maneira ilegal, que colocam em risco a vida das pacientes, seja pela falta 

de estrutura para realizar o aborto ou então de profissional qualificado para fazê-lo, 

pois quando “descobertos”, normalmente são tidos como profissionais que ferem seu 

código de ética e, por isso, devem ter seus registros profissionais cassados. Por 

esse viés, o aborto constitui um crime passível de pena tanto para a mulher quanto 

para o médico. 

Esse embate entre duas formações discursivas diferentes pode ser observado 

no uso das palavras “livre” e “prisioneira”. A primeira é muito utilizada pelas 

feministas que, nos seus discursos, defendem a autonomia sobre os seus próprios 

corpos e logo, pela “liberdade” de decidir se querem ou não ser mãe. De outro, 

“prisioneira” as coloca na posição de “capturadas” por discursos como o da igreja, 

que não lhes possibilita escolha e as compreende como “pecadoras”, ou da justiça 

que as compreende como criminosas e, portanto, sujeitas às penalidades da lei.   

Compreendemos que no texto analisado, os discursos sobre o aborto se 

inscrevem, principalmente, em três campos discursivos: o jurídico que se entrecruza 

com religioso, duas forças ideológicas capazes de controlar o sujeito, tanto no 

domínio do público quanto no privado e o feminista, que vem na contramão dos 

discursos em defesa da vida. 

Assim, entendemos que há uma identificação do sujeito-feminino que 

formulou esse discurso com os saberes da igreja e da justiça e uma 

contraidentificaçao  com a FD feminista, porque considera que o que é liberdade 

para algumas mulheres, na verdade, pode constituir um aprisionamento emocional 

para outras e é por meio desse entrelaçamento de discursos que  o sujeito em 

questão constrói seus argumentos em defesa da vida. 

No texto que segue (TEXTO 4), um casal se posiciona a respeito do aborto e 

ambos, embora pautando seus discursos em formações discursivas diferentes, se 

posicionam contra o aborto. O fato de os dois terem sido interpelados pela 
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campanha aponta para sentidos relacionados à família e de que ambos são 

responsáveis pela vida gerada. 

 

 

TEXTO 4 

 

 

Fonte: Página do facebook Diário de um feto (Disponível em: < 

https://www.facebook.com/diariodeumfeto/photos/a.626100160906804.1073741829.354934104690079/626102817573205/?typ

e=3&theater > Acesso em 19/10/2015). 

 

No discurso produzido pelo sujeito-masculino: “Trabalho pela cura de doenças 

e faço o que posso em favor da vida. A medicina existe para curar, não para matar. 

Digo não ao aborto”, ele assume o lugar de médico e é desse lugar que defende a 

vida. “Faço o que posso em favor da vida” encaminha o discurso para as 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde que, muitas vezes, não têm o 

mínimo necessário para fazer seu trabalho. “Fazer o que pode” não significa fazer o 

mínimo, ao contrário, significa desdobrar-se para que a vida seja mantida. 

A formulação: “A medicina existe para curar, não para matar” defende a 

medicina como a ciência que tem por fim zelar pela saúde humana seja por meio da 

prevenção ou do combate de doenças. Nesse sentido, há um jogo entre “curar” e 
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“matar”, pois segundo o sujeito que produz o discurso, a medicina não compactua 

com o aborto que, por esse viés, adquire o sentido de crime. Essa ciência existe 

para salvar vidas e não para tirá-la.  

Os verbos no presente atestam o tempo no qual se inscreve o dizer, 

apontando para a continuidade e “Digo NÃO ao aborto”, produz um efeito de 

absoluta contrariedade, de extrema condenação e de verdade, pois quem produz o 

discurso é um médico, que além de ser interpelado pelo discurso da medicina, insere 

o seu dizer na FD da justiça. Assim como o discurso jurídico se alinha ao discurso 

religioso, o discurso da medicina se alinha ao primeiro e, segundo o código de ética 

dos médicos, o objetivo maior da sua profissão é zelar pela vida uma humana e toda  

prática contrária, constitui crime passível de pena. 

 Segundo o Código Penal (CP) brasileiro, em vigor desde 1984, o aborto 

configura um crime contra a vida humana, previsto no Capítulo 1, que considera a 

vida o bem mais importante e juridicamente protegido, cuja pena varia de 1 a 4 anos, 

quando consentido pelas gestantes, exceto nas três situações previstas nos 

parágrafos I e II, do Artigo 128 do Código Penal e que incluem: a) risco de vida para 

a mulher; b) quando a gravidez é resultado de estupro; c) quando o feto for 

anencéfalo ("parto antecipado"), e nesse sentido, é considerado aborto para fins 

terapêuticos, conforme mencionado no segundo capítulo deste trabalho. Nesse 

texto, ressoa, no discurso do médico, além do discurso da medicina, o da justiça, 

segundo o qual ele é considerado, tanto quanto a mulher, como “criminoso”, caso 

permita ou realize um aborto. 

O discurso formulado por aquela que ocupa o lugar de 

esposa/namorada/companheira também se inscreve na FD jurídica: “Sou 

absolutamente contra a legalização do aborto por acreditar que ninguém tem o 

direito de tirar a vida de outrem. Homicídio é crime, não há argumentos”. 

 Ser “absolutamente contra” significa posicionar-se, ir de encontro com os 

argumentos utilizados por aqueles que defendem o aborto, o que é reforçado por 

“ninguém tem o direito de tirar a vida de outrem”, que compreende a vida como um 

direito fundamental do ser humano. Esse argumento é reforçado pela formulação 

“Homicídio é crime”, que aponta para sentidos relacionados ao assassinato, 

inscrevendo o dizer na FD da justiça. 
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Esses dois discursos ressoam os discursos do Estado, que juntamente com a 

igreja e a medicina, sempre tentaram regular o corpo feminino, significando-o como 

modo de redenção do pecado original, como mero aparelho reprodutor ou 

sancionando leis que impedem que a mulher decida sobre ter ou não filhos, sem se 

importar com as possíveis consequências de uma gravidez indesejada. Nesses 

discursos, que entrelaçam memória e atualidade, ecoam sentidos de que a religião e 

o Estado sempre funcionaram e ainda hoje funcionam juntas no processo de 

disciplinarização da vida privada, especificamente no caso do aborto. 

 

TEXTO 5 

 

 

Fonte: Página do facebook Diário de um feto (Disponível em: < 

https://www.facebook.com/diariodeumfeto/photos/a.626100160906804.1073741829.354934104690079/626101197573367/?typ

e=3&theater > Acesso em 19/10/2015). 

  

Este texto constitui um relato de um sujeito que poderia não ter nascido, o que 

por si só já provoca um efeito de sentido de compaixão e de comiseração.  O médico 

ocupa o lugar de “vilão” por ter sugerido que a mãe interrompesse a gravidez, sob a 

alegação de que ela corria risco de morte, em decorrência de uma doença 

degenerativa que já lhe limitava os movimentos. 
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A idade e a terceira gravidez impõem-se como motivos para não continuar a 

gestação e inscrevem o discurso na FD da medicina, que busca, em primeiro lugar, 

preservar a vida da mulher. Contudo, a esse discurso se entrecruza o discurso 

religioso, que aponta para sentidos de que o fim último da mulher é a maternidade e 

por ela deve se submeter a qualquer sacrifício.  Esse modo de compreender a 

maternidade coloca a mulher na posição de “santa mãezinha” que, apesar dos sérios 

riscos que corre, opta por não descontinuar a gestação.  

Neste texto, os discursos médico, religioso e jurídico se entrecruzam, na 

medida em que um sustenta o outro, já que nos casos em que a vida da gestante 

corre perigo, o aborto é permitido por lei e, neste caso, nem o médico nem a mãe 

correm riscos de serem punidos juridicamente. Contudo, o corpo feminino é 

significado com base nos princípios e valores morais impostos pela Igreja, que 

compreende a maternidade como pena a ser paga pelo pecado original, apesar das 

limitações da idade e da saúde.  

O efeito de sentido produzido pelas formulações verbais é o de 

agradecimento e veneração àquela que coloca em risco a própria vida em favor do 

filho, apagando do imaginário coletivo outros tipos de mães que não correspondem a 

esse ideal. Dizendo de outro modo, nesse texto, o discurso da medicina que 

aconselha a mulher a realizar o aborto, evitando assim que tenha problemas de 

saúde, se enlaça ao discurso do filho, inscrito no domínio do religioso, pois coloca o 

sujeito-feminino no lugar de “mãe ideal”, que interpelada ideologicamente pela 

religião, se recusa a fazer o aborto.  

Esse efeito de sentido de agradecimento e de veneração é bastante produtivo 

quando o assunto é o aborto e no decorrer das nossas pesquisas, nos deparamos 

com uma série de paráfrases desse dizer sedimentado de mãe como aquela que 

“padece no paraíso”. A formulação: “se minha mãe tivesse aceitado a sugestão dos 

médicos, eu não estaria aqui para dar esse depoimento”, geralmente atrelado ao 

nome de algum famoso que se “livrou” ou “escapou” do aborto se repete com 

frequência, estabilizando os discursos sobre a maternidade como sacrifício e como 

abdicação da mulher da própria vida, para salvar a vida do filho. 

Entendemos esses discursos, assim como outros que se colocam contra o 

aborto, como unilaterais e produzidos por sujeitos que não são capazes de se 

colocar no lugar do outro, devido à ideologia pela qual são interpelados e que 
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buscam provocar o sentido de culpa e de arrependimento naquela que optou pela 

interrupção voluntária da gravidez. De acordo com Orlandi (2002), “este é o trabalho 

da ideologia: produzir evidências, colocando o homem na relação imaginária com 

suas condições materiais de existência” e que corrobora a afirmação de Pêcheux 

([1975] 2004), segundo a qual os indivíduos são interpelados pela ideologia ao 

produzir os “seus” discursos.  

 No último texto recortado do arquivo constituído, as formulações visuais se 

repetem, atestando o funcionamento da memória metálica, conforme já afirmamos, 

mas há, neste texto, um rompimento na cadeia significante. Assim como nos demais 

textos, o sujeito-feminino usa uma coroa de flores, que ao contrário dos demais, não 

significa a vida, mas a tristeza, a morte e o luto e que decorrem das lágrimas negras 

escorrendo pelo rosto da mulher.  

 

 

TEXTO 6 

 

 

Fonte: Página do facebook Diário de um feto (Disponível em: < 

https://www.facebook.com/diariodeumfeto/photos/a.626100160906804.1073741829.354934104690079/626103014239852/?typ

e=3&theater > Acesso em 19/10/2015). 
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Neste texto, se por um lado o sujeito que produz o discurso se identifica com 

os dizeres que circulam na página “Diário de um Feto”, por outro, se contraidentifica 

com o chamado da campanha, pois ao invés de representar a vida faz circular 

sentidos sobre a falta dela. Esse mesmo efeito é produzido pelo fundo escuro, que 

encaminha para sentidos de morte e de luto.  

A formulação verbal, “Sou pró-vida” até o fim dos tempos”, ressoa sentidos 

que são da ordem do religioso e pela qual o sujeito assume sua posição sobre o 

aborto, sinalizando que nada nem ninguém é capaz de convencê-lo do contrário. 

Trata-se de uma posição impossível de ser mudada. 

No entanto, na primeira formulação verbal, o sujeito do discurso assume a 

autoria pelo dizer e em “Não podemos ser favoráveis ao aborto, não existem 

argumentos que levem à aceitação dessa brutalidade e da monstruosidade que 

incidem nesse ato”, convoca outros sujeitos a se posicionarem contra o aborto. 

Quem fala no discurso, agora, são todos aqueles que comungam dos mesmos 

ideais, ou seja, que não aceitam quaisquer argumentos que possam justificar a 

interrupção voluntária da gravidez. 

O aborto é significado como “brutalidade” e “monstruosidade”, isto é, como 

uma atrocidade, como contrário à vida humana e, logo, compreendido como um ato 

criminoso, passível de punição. Nesse sentido, o aborto é considerado um pecado 

aos olhos da igreja e um crime sob o viés da justiça e tanto em um domínio quanto 

em outro, há sempre uma pena a ser paga seja a reclusão em uma prisão ou o peso 

da consciência que não debilita o corpo, mas corrói a alma.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão do aborto é polêmica e abre espaço para discussões acaloradas, já 

que ele sempre existiu, embora tenha sido significado de diferentes maneiras ao 

longo da história, pelas diferentes civilizações. Exemplo disso, é que para os 

hebraicos e gregos, a prática abortiva era comum e dizia respeito somente à mulher, 

porém, com o passar dos tempos, passou a ser reprovada, principalmente devido à 

expansão do Cristianismo.  

No Brasil, considerando a influência europeia e, mais especificamente de 

Portugal, que impôs, junto da língua, valores morais e um conjunto de “atitudes e 

representações” (PÊCHEUX, [1975] 2014) que influenciam o modo de compreender 

o corpo e o aborto ainda hoje, ele sempre foi considerado “pecado” aos olhos da 

igreja e “crime” pelo viés da justiça. Essas duas forças ideológicas sempre tentaram 

controlar os sujeitos, especialmente os corpos femininos, impondo às mulheres o 

que podiam/deviam ou não podiam/não deviam fazer com seus corpos.  

Alinhando-se ao discurso da igreja, a medicina passou a se (pre)ocupar com 

o corpo feminino, considerado misterioso e desconhecido. Assim como na Europa, 

no Brasil as mulheres passam a contar, então, com dois “amigos íntimos”: o médico 

que tratava do corpo e o padre que cuidava da alma, conforme conta a história. 

Tanto um quanto o outro tinham como objetivo real controlar os corpos das 

mulheres, que deveriam servir ao prazer masculino sempre que o marido assim o 

desejasse, mas proibia, por exemplo, relações sexuais durante a gestação, o 

período de amamentação ou da menstruação, sob a alegação de que as mulheres 

estavam impuras, dando ao homem o direito de exercer a sua sexualidade fora do 

casamento.  

Com relação à gravidez, a igreja proibia o uso de métodos anticoncepcionais 

e abominava a prática do aborto que, segundo consta, era bastante comum entre as 

mulheres indígenas durante o período da colonização, mas que logo passou a ser 

proibido com a imposição da religião católica pelos jesuítas e demais colonizadores 

e crime previsto em lei, alinhando-se aos discursos da igreja. 

Na contramão desses discursos, sempre tidos como “verdades absolutas”, 

surgem os movimentos feministas, na década de 1970, que destoam e se 
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contraidentificam com o que lhes é dado a pensar pelo jurídico e pela religião. As 

mulheres passam a lutar pelo direito de decidir sobre seus corpos e por pautas que 

incluem a descriminalização do aborto. A partir disso, discursos silenciados sobre o 

aborto, antes restritos às rodas de amigas ou a clínicas clandestinas, são 

atualizados sempre que um acontecimento da ordem da realidade irrompe na mídia, 

fazendo com que volte a circular, sedimentando sentidos já cristalizados sobre a 

interrupção voluntária da gravidez ou produzindo o novo e, nesse caso, quase 

sempre provocando o estranhamento, pois ainda ressoam fortemente, na nossa 

formação social, os discursos que se inscrevem nas formações discursivas da igreja 

e da justiça e, segundo os quais o aborto é compreendido como “pecado” ou “crime”, 

de acordo com o que discutimos neste trabalho. 

Não há consenso sobre o aborto, isto é, os discursos não são simétricos, por 

que os lugares ocupados pelos sujeitos que os produzem são diferentes. Pode-se 

falar do lugar do médico, do padre, do juiz, da mulher, do jornalista, daqueles que 

defendem os direitos humanos, entre outros. Enfim, o aborto “é uma questão que 

significa no dissenso, pois cada um fala do seu lugar e não se coloca no lugar do 

outro, por causa da ideologia” e a possibilidade de ver o que outro vê só se abre  

quando se olha do lugar do outro. No caso do aborto, as convicções religiosas, 

feministas, científicas ou jurídicas de cada sujeito não lhes permite ver fora do 

logicamente estável, pois ou se é a favor ou contra (DIAS, 2016). 

Foram esses diferentes modos de significar o aborto, a inscrição dos dizeres 

em diferentes formações discursivas e o seu modo de circulação que chamaram 

nossa atenção neste trabalho em que delimitamos a seguinte questão de pesquisa: 

Como o aborto foi discursivizado no espaço digital? Além disso, buscamos verificar 

que formações discursivas entrecruzam os discursos produzidos na página “Diário 

de um Feto”, bem como compreender que efeitos de sentido esses discursos 

produzem e que memórias neles ressoam. Para tanto, recortamos seis objetos 

simbólicos da página do facebook intitulada “Diário de um Feto”, buscando 

compreender que efeitos de sentido esses discursos produzem e que memórias 

neles ressoam.  

Nas análises empreendidas, compreendemos o espaço digital como parte do 

acontecimento discursivo urbano e lugar onde os sentidos são formulados e 

circulam, entrecruzando a memória metálica e a memória discursiva, que funcionam 
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pela replicação e pela atualização dos dizeres no eixo da formulação, 

respectivamente. Consideramos os objetos simbólicos como textos sempre abertos 

para outras possibilidades de interpretação, já que no gesto analítico, conforme 

defende a AD, deve-se levar em conta a história de leitura do texto e do leitor. 

No batimento entre descrição e interpretação, consideramos os textos como 

constituídos por diferentes “materialidades significantes”, nos termos de Lagazzi 

(2011), e que dizem respeito ao modo como o sentido é formulado. Nos textos 

recortados, consideramos que as formulações verbais se repetem/replicam no 

espaço digital, pelo funcionamento da memória da máquina, pois é sempre a mesma 

foto de capa, que representa a folha de um diário amassado, com flores e a imagem 

de um feto envolto em flores, que justifica o nome da campanha “Espalhando flores 

pela rede” que é posta em circulação. 

 No entanto, quem produz os discursos são sujeitos diferentes que ocupam 

lugares diferentes e produzem os dizeres inscritos nas formações discursivas da 

igreja, da justiça e da medicina. Não há contraidentificação, tampouco 

desidentificação, com esses dizeres que circulam na página. Isso se dá, a nosso ver, 

em virtude do modo como a administradora se representa: “mulher”, “antifeminista”, 

“cristã de fé reformada”, “conservadora”, “pensadora que defende os princípios 

morais e éticos baseados no cristianismo”, que a constituem como um sujeito que 

nega o aborto, inscrevendo seu dizer nas FD da igreja e da justiça.  

Além disso, a formulação verbal “Socorro, minha mãe quer me matar” coloca 

a mulher como responsável pelo aborto e, por esse viés, como “pecadora” e/ou 

“criminosa”.  O que causa estranhamento é que, mesmo assim, a maioria dos textos 

que circulou durante a campanha é de mulheres, embora os homens também 

tenham sido interpelados pela convocação para a campanha e pelos efeitos 

produzidos, e também se posicionaram contra o aborto, mas não usavam uma coroa 

de flores na cabeça, talvez porque “homem que é homem”. 

Além disso, ao solicitar que os sujeitos enviassem os textos in box,  a 

administradora delimita quem pode ter direito ao discurso e quais serão postos em 

circulação, em uma tentativa de controlar os sentidos e os sujeitos, pois a ela cabe 

“escolher” aquilo que pode ser dito e aquilo que deve ser silenciado ou apagado 

sobre o aborto, na página em questão. 
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Assim, no primeiro texto, são produzidos sentidos sobre o que é ser homem 

na nossa formação social e ressoam memórias relacionadas ao poder do sujeito-

masculino sobre o corpo das mulheres, que inscreve o discurso na FD da igreja e do 

patriarcalismo. No segundo texto, a vida é significada como um direito “inegociável” 

e, para produzir o efeito de verdade incontestável, o sujeito que produz o discurso 

faz referência a um discurso da Madre Tereza de Calcutá, que a autoriza a dizer o 

que diz sobre o aborto, porque quem o formula é uma religiosa, defensora da vida, 

que sempre se posicionou contra a interrupção voluntária da gravidez. Há nesse 

texto, o entrelaçamento da memória metálica e da memória discursiva, pois se de 

um lado temos a replicação do discurso da Madre Tereza de Calcutá, que se repete 

em/na rede, de outro, esses dizeres convocam já ditos antes em outros lugares 

sobre o aborto e que significam pela história. 

No texto 3, o discurso se inscreve nas FD da igreja, da justiça e da medicina e  

há  uma contraidentificação com aquilo que é dado a pensar  sobre o aborto nos 

discursos dos movimentos feministas, os quais sustentam que “o aborto faz a mulher 

livre”. Esse embate entre duas FDs diferentes produz o efeito de sentido de 

intimidação e de coerção, pois o sujeito-feminino é interpelado a não fazer o aborto 

sob o argumento de que sofrerá traumas que se prolongarão pelo resto de suas 

vidas. 

No texto 4, ressoam discursos do campo da medicina e do jurídico, que assim 

como a igreja, sempre tentaram regular o corpo feminino, significando-o por um lado, 

como mero aparelho reprodutor e, por outro, sancionando leis que restringem o 

direito de a mulher decidir sobre seu corpo, desconsiderando as possíveis 

consequências de uma gravidez indesejada, bem como os graves problemas sociais 

que pode acarretar.  

No entanto, são silenciados discursos sobre os perigos corridos pelas 

mulheres que, ao se submeterem a procedimentos “caseiros” ou em clínicas 

clandestinas colocam em risco a própria vida e de que o aborto acontece em todas 

as classes sociais, contudo, o maior número de mortes entre mulheres que optam 

pela interrupção voluntária da gravidez pertence às classes mais baixas da 

população, constituindo, assim, um grave problema de saúde pública. 

O penúltimo texto (TEXTO 5) provoca efeito de sentido de compaixão e de 

comiseração, pois aquela que deu a luz é enaltecida, venerada, porque apesar de 
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correr risco de morte, não optou pelo aborto, ressoando assim o ideal de mulher e de 

maternidade apregoado pela igreja, que se contraidentifica com o discurso da 

medicina, já que, neste texto, o médico ocupa o lugar de “vilão” por ter sugerido que 

a mãe interrompesse a gravidez. No último texto, a formulação visual rompe com a 

cadeia significante, porque as flores não mais representam a vida, mas, assim como 

as lágrimas negras que escorrem pelo rosto da mulher, encaminham para sentidos 

relacionados à morte e ao luto. O aborto é significado como uma atrocidade e, logo, 

compreendido como um ato criminoso, passível de punição. 

Podemos dizer então, que o aborto é discursivizado, no espaço digital, e 

especificamente nos textos recortados para análise, como um crime ou atrocidade 

sem limites ou como pecado, sentidos esses que ressoam os discursos que vêm do 

campo da religião e da justiça, aos quais se alinham aos discursos da medicina e do 

Estado, que sempre invadiram o domínio do privado, não só quando se posicionam 

contra o aborto, mas também em relação a outras questões que se referem à 

família, tais como ao planejamento familiar, à anticoncepção, entre outros, 

delegando à mulher o lugar de submissa, do qual, apesar dos avanços, estamos 

ainda longe de nos livrar. 
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