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RESUMO 

 
Dissertação de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Universidade Federal de Santa Maria 

 

ABORTO INDUZIDO E NARRATIVAS DE MULHERES EM 
BLOGUES 

AUTORA: CAROLINE MATOS ROMIO 
ORIENTADORA: PROF.ª DR.ª ADRIANE ROSO 

Data e Local da Defesa: 13 de março de 2015, Santa Maria. 
 

Para construir essa dissertação, partimos do objetivo de identificar e problematizar as 
experiências do abortamento induzido no Brasil, a partir dos discursos engendrados nos 
espaços virtuais (blogues). Para tanto, desenvolvemos estudos teóricos e empíricos, com 
abordagem qualitativa. Compomos essa dissertação através de quatro textos que são 
complementares entre si. O primeiro, cujo título é “Reflexões Sobre Aborto, Religião e o 
Estado Brasileiro”, teve como objetivo analisar como diferentes atravessamentos 
institucionais dificultam a efetivação às mulheres dos seus direitos sexuais e reprodutivos, 
especialmente o aborto. Foi desenvolvido através de um estudo reflexivo não sistemático da 
produção teórica divulgada por meio de artigos, periódicos, livros, dissertações, teses e 
documentos governamentais. O segundo, “Abortando o Silêncio: contratempos na construção 
de uma pesquisa”, consistiu em um relato da pesquisa; nele, compartilhamos as 
transformações ocorridas durante a realização do estudo. O terceiro, intitulado “‘Eu fiz um 
aborto’: os blogues como espaços de manifesto dos direitos sexuais e reprodutivos”, visou 
perceber a relação da prática do aborto induzido com os direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres. O mesmo foi elaborado através de uma pesquisa no espaço virtual, utilizado como 
meio documental, onde buscamos relatos de mulheres que passaram pela experiência do 
aborto. O quarto, nomeado “Falando sobre aborto no ciberespaço, refletindo sobre gênero”, 
objetivou conhecer as questões de gênero envolvidas na prática do aborto induzido; para isso, 
desenvolvemos entrevistas narrativas, através de correio eletrônico (e-mail), com mulheres 
que aceitaram compartilhar suas histórias acerca do abortamento. Todos os textos foram 
produzidos a partir de uma reflexão embasada na Psicologia Social Crítica e nas 
epistemologias feministas. A dissertação como um todo nos possibilitou refletir sobre a 
experiência do abortamento, nos aproximou das histórias singulares das mulheres que 
viveram essas experiências, e, através dessas histórias, construímos saberes sobre gênero, 
direitos sexuais e reprodutivos e política. Percebemos que o tema do aborto se refere ao 
contexto histórico, social e cultural em que vivemos. Ainda, as narrativas nos indicaram que 
poder decidir sobre si é imperativo para existir e resistir. 
 
Palavras-chave: Psicologia Social. Aborto. Direitos Sexuais e Reprodutivos. Gênero. 
Blogues. 

 
Área do CNPq: Psicologia Social 
Sub-Área: Processos Grupais e de Comunicação 
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ABSTRACT 
 

Master’s Degree Dissertation  
Psychology Post Graduate Program 
Federal University of Santa Maria 

 
INDUCED ABORTION AND WOMEN’S NARRATIVES ON 

BLOGS 
AUTHOR: CAROLINE MATOS ROMIO 

SUPERVISOR: PROFESSOR DR. ADRIANE ROSO 
Date and Place of Dissertation’s Defense: 13 March 2015, Santa Maria, 

RS, Brazil.  
 

The present dissertation is devised with the objective of identifying and 
problematizing the experiences of induced abortion in Brazil from the discussions generated 
in the cyberspace (blogs). In order to attain this objective, theoretical and empirical studies 
with a qualitative approach are developed. This dissertation is composed of four texts that are 
complementary to each other. The first one, entitled ‘’Reflections on Abortion, Religion and 
the Brazilian Estate’’, aimed at analyzing how different institutional intersections hinder the 
implementation of sexual and reproductive rights to women, especially the abortion. The 
referred text was developed through a deliberate and non-systematic analysis of theoretical 
publications such as articles, periodicals, books, dissertations, theses and governmental 
documents. The second text, ‘’Aborting Silence: obstacles in the construction of a research’’, 
consisted of a report on the research, in which we share and reflect about the changes 
occurred during the study’s performance. The third text, entitled ‘’I had an abortion: blogs as 
spaces for the manifestation of sexual and reproductive rights’’, aimed at understanding the 
relationship between the practice of induced abortion and women’s sexual and reproductive 
rights. This text was built from accounts of women who have had the experience of abortion 
and that were available on the cyberspace. The fourth text, named ‘’Talking about abortion on 
the cyberspace; reflections on gender’’, aimed at knowing the questions of gender involved in 
the practice of induced abortions. In order to do so, narrative interviews were performed via 
email with women that agreed to share their experiences on abortion. All texts were produced 
from a reflection on critical social psychology and feminist epistemologies. The dissertation 
allowed us to think considerately about abortion experiences. It also gave us greater proximity 
with the stories of women who have experienced an abortion. Through these stories we were 
able to acquire certain knowledge on questions such as gender, sexual and reproductive rights 
and politics. We perceived that the question of abortion refers to historical, social and cultural 
contexts in which we live. However, the narratives indicated that people should be able to 
decide about their own lives as an imperative condition to exist and resist.  

 
Key words: Social Psychology. Abortion. Sexual and Reproductive Rights. Gender. Blogs.  

 
CNPq Area: Social Psychology 
Sub area: Group Processes and Communication. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Essa dissertação foi construída a partir de nossas inquietações acerca da temática da 

interrupção voluntária da gestação. Essa temática tem feito parte da vida de muitas mulheres, 

marca suas trajetórias reprodutivas, remete às experiências singulares e às representações 

sociais, e refere-se ao tornar-se mulher em um contexto social, histórico, cultural, político e 

econômico determinado. 

O aborto corresponde a uma brecha, que marca em ato a separação da sexualidade e da 

reprodução, fica no entremeio; também, fala daquilo que é da esfera das decisões individuais, 

no campo reprodutivo, e das esferas da população, com sua criminalização legal e moral. A 

interrupção da gestação questiona a maternidade como desejo natural das mulheres, indica a 

capacidade delas tomarem decisões racionais sobre si - é uma experiência! 

Experiência complexa que parece carregar em si as amplas contradições humanas. 

Relatar essa experiência faz emergir questões de gênero, os direitos sexuais e reprodutivos, 

diz tanto das vidas únicas e diversas de cada mulher, quanto das mulheres coletivamente. Por 

estar nessa brecha, se apoia no relacional, torna-se campo fértil para a psicologia social se 

aproximar e construir saberes e sentidos. 

No entanto, o tema é tabu, velado. Mesmo ocorrendo com frequência, as mulheres que 

recorrem a esse recurso costumam emudecer. A culpabilização e a criminalização do aborto 

fazem com que a experiência sobre ele silencie. Buscando ouvir os saberes sobre esse tema, 

percebemos que os espaços virtuais (blogues) têm se anunciado como locais de fala e 

resistência, onde as mulheres podem dizer o que experienciaram, compartilhar o que sentiram 

e encontrar apoio em outras mulheres que passaram por situações parecidas, construindo uma 

rede de afetos, quiçá uma espécie de comunidade virtual.   

Partindo desse contexto, surgiu o interesse de se realizar uma pesquisa que vise a 

identificar e problematizar as experiências do abortamento induzido no Brasil, a partir de 

narrativas engendradas em blogues. Para tanto, elaboramos um estudo qualitativo, teórico e 

empírico, que foi organizado através de quatro textos inter-relacionados e complementares. 

No primeiro texto, partimos do tema dos atravessamentos religiosos no contexto do 

Estado laico brasileiro. Objetivamos analisar como diferentes atravessamentos institucionais 

dificultam a efetivação às mulheres dos seus direitos sexuais e reprodutivos, especialmente o 

aborto. Para tanto, desenvolvemos uma reflexão não sistemática da produção teórica 

divulgada por meio de artigos, periódicos, livros, dissertações, teses e documentos 
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governamentais. Nomeamos esse texto de “Reflexões Sobre Aborto, Religião e o Estado 

Brasileiro”. Esse texto nos gerou questionamentos que indicaram a demanda de um contato 

mais direto com as mulheres que vivenciaram o aborto no Brasil para uma melhor 

compreensão do tema.  

O segundo texto, intitulado “Abortando o Silêncio: contratempos na construção de uma 

pesquisa”, corresponde a uma apresentação sobre os trajetos estabelecidos pela pesquisa, que 

foram transformando a ela e a nós, pesquisadoras. Partindo do tema de pesquisa “aborto 

induzido” e tendo uma proposta inicial de método, a busca por relatos em ambientes virtuais 

(blogues), como base, refletimos, nesse texto, sobre as variações que foram ocorrendo ao 

longo da construção da pesquisa e como estabelecemos contato com as mulheres que 

vivenciaram o abortamento no Brasil. Durante o percurso, nos deparamos com os eventos 

sociais, com os (des)encontros, com as marcas históricas e temporais e com relações que 

promoveram novas possibilidades para a pesquisa.  

No terceiro, intitulado “’Eu fiz um aborto’: os blogues como espaços de manifesto dos 

direitos sexuais e reprodutivos”, nós procuramos perceber a relação da prática da interrupção 

voluntária da gestação com os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no Brasil. Para 

isso, realizamos uma pesquisa no espaço virtual - que foi utilizado como meio documental - 

para a obtenção de relatos de mulheres que passaram pela experiência do aborto. Lemos 

atentamente os relatos, ponderamos os dizeres e seus sentidos, e elaboramos uma reflexão 

sobre eles. Nós costuramos os fragmentos das histórias, construindo saberes sobre a 

experiência de abortar, a qual segundo a nossa leitura pode ser dividida em três momentos 

temporais; o momento da decisão pelo aborto, o momento após a decisão, e o momento de 

cuidado. Da posterioridade desses eventos emerge a mulher que relata de si, e, contando 

singularmente sua história sexual e reprodutiva, fala, ao mesmo tempo, das muitas 

comunalidades entre as mulheres. 

O texto “Falando sobre aborto no ciberespaço, refletindo sobre gênero” se desenvolve 

junto com a nossa busca por conhecer as questões de gênero envolvidas na prática do aborto 

induzido. Para tanto, fizemos entrevistas narrativas com mulheres que experienciaram a 

interrupção voluntária da gestação no contexto de criminalização brasileiro e que desejaram 

compartilhar suas histórias através de ferramentas virtuais, no caso e-mail e blogue. Ao ler as 

entrevistas, percebemos o quanto o abortamento se refere a memórias, saberes e sentidos, 

compondo a história de vida e a trajetória sexual e reprodutiva das mulheres.  

O estudo foi direcionado por uma proposta de método complexa, que incluiu ampla 

leitura sobre o tema da pesquisa e observação dos espaços em que as experiências sobre o 
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abortamento estavam sendo compartilhadas. Essa observação nos indicou os caminhos para 

realizarmos um estudo documental, no espaço virtual, utilizando as narrativas sobre 

abortamento induzido como disparadoras. Durante a realização desse estudo, desenvolvemos 

ferramentas de interação virtual, como o blogue e o e-mail da pesquisa, que tornaram possível 

o contato direto com mulheres que estavam dispostas a contar suas histórias sobre aborto e 

participar da entrevista narrativa através de correio eletrônico. Concomitante a realização da 

pesquisa, desenvolvemos atividades de estudo, nas quais a autora da dissertação teve a 

oportunidade de liderar um grupo de estudantes de iniciação científica. Somado a isso, as 

supervisões semanais com a orientadora possibilitaram o embasamento teórico e 

metodológico da pesquisa. 

A interpretação das informações obtidas através da pesquisa teve a Psicologia Social 

Crítica (e.g., JOVCHELOVITCH, 2008; MARKOVÁ, 2006) e as Epistemologias Feministas 

(e.g., DINIZ, 2013; BOYLE, 1997; CORRÊA, PETCHESKY, 1996) como direcionadoras. 

Para refletir sobre as informações também foram utilizados conceitos como gênero e direitos 

sexuais e reprodutivos. 

Esse estudo está integrado às ações do projeto de nível superior (guarda-chuva) 

“Sexualidades e Gênero/Raça/Etnia: estudo em representações, relações de poder e políticas 

públicas” do grupo de pesquisa “Saúde Minorias Sociais e Comunicação”. Ele foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria (CAE 

28103814.7.0000.5346) e segue as exigências e procedimentos da Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde e a Resolução nº 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia.  
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1. REFLEXÕES SOBRE ABORTO, RELIGIÃO E O ESTADO 
BRASILEIRO 
 

Na história do Brasil, as religiões tiveram forte presença e impacto na política 

nacional. Esse cenário tem implicações diretas na laicidade do Estado brasileiro, 

especialmente no que tange à ampliação do acesso aos direitos sexuais e reprodutivos, dentre 

eles o aborto. Buscando refletir sobre esse cenário e questionar seus efeitos para a liberdade e 

a autonomia das mulheres, foi elaborada uma revisão bibliográfica sobre o tema. Observou-se 

que a laicidade do Estado estará ameaçada enquanto percepções morais e religiosas forem 

utilizadas como balizadores para ações políticas. 

Palavras-chaves: aborto, religião, Estado laico, psicologia social. 
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2. ABORTANDO O SILÊNCIO: CONTRATEMPOS NA 
CONSTRUÇÃO DE UMA PESQUISA 

 

As pesquisas estabelecem trajetos que transformam a si e a seus pesquisadores. Partindo 

do tema de pesquisa “aborto induzido” e tendo uma proposta inicial de método, a construção 

de relatos em ambientes virtuais (blogues), como base, nesse texto refletiremos sobre as 

variações que foram ocorrendo ao longo da construção de uma pesquisa. Ao longo do 

percurso, nos deparamos com os eventos sociais, com os (des)encontros, com as marcas 

históricas e temporais e com relações que promoveram novas possibilidades para a pesquisa. 

Pensamos aqui como o inesperado promove o novo, abre brechas para o imprevisível e nos 

possibilita a construção de saberes compartilhados. 

Palavras-chaves: psicologia social, aborto induzido, relato de pesquisa, espaços 

virtuais 
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3. “EU FIZ UM ABORTO”: OS BLOGUES COMO ESPAÇOS DE 
MANIFESTO DOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 
 

Nesse texto, procuramos perceber a relação da prática do aborto induzido com os 

direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no Brasil. Para isso, realizamos uma pesquisa no 

espaço virtual que foi utilizado como meio documental para a obtenção de relatos de mulheres 

que passaram pela experiência do aborto. Ao costurar os fragmentos dessas histórias, 

construímos saberes sobre a experiência de abortar, a qual segundo a nossa leitura pode ser 

dividida em três momentos temporais; o momento da decisão pelo aborto, o momento após a 

decisão, e o momento de cuidado. Da posterioridade desses eventos emerge a mulher que 

relata de si, e, contando sua história sexual e reprodutiva, fala de todas as mulheres, do tornar-

se mulher no contexto histórico, social e cultural em que vivemos, revela que poder decidir 

sobre si é imperativo para existir. 

Palavras-chaves: psicologia social, aborto induzido, direitos sexuais e reprodutivos, 

blogues 

 

 

 
  



19 
 

4. FALANDO SOBRE ABORTO NO CIBERESPAÇO, REFLETINDO 
SOBRE GÊNERO 

 

No presente texto, buscamos conhecer as questões de gênero envolvidas na prática do 

aborto induzido. Para tanto, fizemos entrevistas narrativas com mulheres que experienciaram 

a interrupção voluntária da gestação no contexto de criminalização brasileiro e que desejaram 

compartilhar suas histórias através de ferramentas virtuais, no caso e-mail e blogue. Ao 

analisar as entrevistas com base na Psicologia Social Crítica e nas teorias feminsitas, 

percebemos o quanto o abortamento se refere a memórias, saberes e sentidos, compondo a 

história de vida, e a trajetória sexual e reprodutiva, das mulheres e, também, se refere às 

questões de gênero e os direitos sexuais e reprodutivos de quem o realiza. Observamos que a 

oportunidade de contarem suas histórias, compartilhar o que se viveu, possibilita às mulheres 

darem sentidos às suas experiências e resistir ao contexto que as cala e recrimina por terem 

decidido o que compreendiam ser o melhor para si, naquele momento. Ainda, confirmamos a 

internet como um meio de aproximação de diferentes mulheres em suas vivências, 

favorecendo. a constituição de uma rede de relações que proporcionam trocas de informações, 

saberes e sentimentos sobre as vivências significativas de cada uma. 

Palavras-chaves: psicologia social, aborto induzido, narrativas, espaços virtuais 
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ALGUMAS CONCLUSÕES 
  

 

 Acreditamos que dissertar é construir e compartilhar saberes, produzir transformações, 

tanto no nosso olhar, quanto no entorno. Para ocorrer uma construção há a demanda de um 

tempo, que não é apenas cronológico, que abarca as trocas que a tornam possível. Sendo 

assim, gostaríamos aqui de explorar essas construções e trocas, e os saberes que produzimos 

com elas. 

 Uma das conclusões importantes que a dissertação nos produziu é a certeza que toda 

construção de saber é contextual e relacional. São os encontros, as trocas, as questões 

construídas em conjunto que nos movimentam, que permitem a criação de algo novo, singular 

e complexo. Sendo assim, toda a dissertação foi construída através de encontros. 

 O encontro que disparou essa construção? Quando nós, orientadora e orientanda, 

inquietas e curiosas, em uma reunião, começamos a compartilhar tudo aquilo que poderia ser 

tema de pesquisa, tudo que nos gerava questões, tudo que indicava caminhos a serem 

explorados. Sabíamos que seria com gênero, gostaríamos que incluísse o ambiente virtual, 

interesses em comum. Nesse encontro, não sabemos bem porque nem como, achamos o tema 

da dissertação. Abandonamos o pré-projeto e aceitamos buscar juntas saberes e sentidos para 

o aborto induzido no Brasil.  

 Logo, somaram a nós as estudantes de iniciação científica; compomos, então, um 

grupo, repleto de encontros. Foram nesses encontros que ocorreram as reflexões teóricas, os 

debates e as trocas. Através deles chegamos ao nosso objetivo, nós queríamos identificar e 

problematizar as experiências do abortamento induzido no Brasil, a partir dos discursos 

engendrados nos espaços virtuais (blogues). 

 Ao longo de um ano, desenvolvemos um projeto. Imergimos em teoria, exploramos os 

espaços virtuais em que o tema era apresentado, tivemos ideias. Desses primeiros contatos 

com o tema percebemos que se tratava de algo complexo, pensar sobre isso era falar de 

gênero, de aspectos sociais, históricos, culturais, morais, de sentimentos. 

 Concluímos com o projeto que o aborto induzido é uma questão de política e saúde, 

reflete os saberes singulares e sociais sobre sexualidade e reprodução. Ele deveria ser um 

direito, mas, no Brasil, é um crime. Talvez porque marca em ato a separação entre o sexual e 

o reprodutivo, se refere à mulher que, em um determinado momento cerceado por um 

contexto, decide, mesmo gestando, não ser mãe. Essa mulher não está sozinha, os dados 
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epidemiológicos nos apresentaram a existência de uma grande quantidade de mulheres que 

tomavam essa decisão. Quando a decisão é criminalizada, como no Brasil, as mulheres 

colocam em risco sua saúde para concretizar sua decisão.   

 Daí nós produzimos um caminho para saber mais sobre nosso objetivo. Esse caminho 

foi nosso método, decidimos que nosso estudo seria qualitativo e exploratório, realizado no 

espaço virtual, através de blogues. Realizaríamos entrevistas narrativas com mulheres maiores 

de 18 anos que tivessem experienciado o aborto induzido no Brasil. 

 Na qualificação (novos encontros!), contamos com a contribuição da banca que nos 

apresentou mais questionamentos.  Como nos aproximarmos da realidade do aborto? Como 

acessar as mulheres? Como nos proteger dos riscos da internet? Como o método acolheria a 

complexidade da experiência do aborto? Observamos que a experiência e a solidariedade em 

pesquisa possibilitam a criação de novos caminhos.  

 Assim, dos questionamentos, fizemos algumas alterações. Entre elas, solicitamos a 

dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Então, enviamos e aguardamos a 

autorização da pesquisa pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Maria. Desse 

momento, concluímos que é preciso refletir sobre os postulados e as normatizações em 

pesquisas, sobre o que estamos compreendendo como ética e, principalmente, que pesquisas 

na área de humanas são compostas de imprevisibilidade. 

  Algumas questões que apareceram na qualificação, que haviam surgido já no projeto, 

demandaram maior atenção. Era preciso explorar, conforme o objetivo específico, como 

diferentes atravessamentos institucionais dificultam a efetivação às mulheres dos seus direitos 

sexuais e reprodutivos. Decidimos que os atravessamentos institucionais que exploraríamos 

seriam algumas religiões, o Estado, e a relação entre eles.  

 Isso nos inspirou a escrita do primeiro texto que compõe a dissertação. Através do 

estudo teórico não sistemático do tema, percebemos que o Brasil, mesmo sendo laico segundo 

a Constituição, é marcado historicamente por alianças e partilhas de poder entre Estado e 

algumas religiões. Hoje, isso é expresso através das disputas de representantes religiosos por 

cargos políticos. Nesses cargos eles se prestam a fomentar em nível legal os valores morais de 

suas comunidades de origem, através de um modelo confuso de democracia representativa. 

 Enredada nesse cenário complexo, está a criminalização da prática do aborto induzido, 

juntamente com a culpabilização das mulheres que recorrem a ela. A articulação dos grupos 

religiosos pela manutenção da criminalização pareceu-nos figurar como uma aposta política, 

legitimada pelo Estado, para a manutenção de seu poder. A elaboração dessa articulação 
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teórica nos levou a novas indagações que cercearam as outras partes que compuseram o 

estudo. 

Todos os encontros que produziram essa dissertação também nos transformaram. 

Buscando apresentar e compartilhar a experiência da pesquisa, como um todo, elaboramos o 

segundo texto. Nele nós sinalizamos nosso caminhar e como, ao longo do percurso de uma 

pesquisa, nos deparamos com os eventos sociais, com os (des)encontros, com as marcas 

históricas e temporais e com relações que promovem novas possibilidades. Pensamos, então, 

como o inesperado promove o novo, abre brechas para o imprevisível e nos possibilita a 

construção de saberes compartilhados. 

 No estudo das experiências de interrupção voluntária de gestação no Brasil buscamos 

relatos em blogues, o que nos permitiu fazer um estudo documental dessas experiências. 

Podemos dizer que o contato com esses relatos nos permitiu encontrar as mulheres que 

abortaram, mesmo que não tenhamos trocado palavras diretamente. 

 Esses encontros indiretos nos possibilitaram concluir que o abortamento compõe a 

trajetória reprodutiva de muitas mulheres no Brasil. É uma experiência singular, única para 

cada mulher, mas possui aspectos sociais e coletivos comuns. Esses relatos nos apresentaram 

os momentos que compõe essa experiência, o momento da tomada da decisão, da realização 

da prática e dos cuidados após o procedimento. Observamos com os relatos que, diferente do 

que outros estudos têm demonstrado, o aborto não é sinônimo de sofrimento, a decisão pelo 

aborto pode ser percebida pelas mulheres como uma decisão acertada. 

 Ainda, os relatos indicaram que o traumático de abortar no Brasil é a sensação de 

clandestinidade, tanto na busca pelos recursos para abortar, quanto na atenção com a saúde 

durante e após o procedimento. A culpabilização das mulheres que abortam é sentida como 

uma imposição e um silenciamento por aquelas que compartilharam suas narrativas. 

 Percebemos através dos relatos que para saber mais sobre essa experiência, só 

conversando com quem tinha vivido ela. Isso nos levou a novos encontros, agora com 

mulheres que aceitaram participar da pesquisa através de entrevistas narrativas realizadas por 

correio eletrônico. Essas entrevistas nos possibilitaram desenvolver o quarto texto que 

compõe o estudo. 

 O encontro com as mulheres nos fez perceber que, quando a experiência do aborto é 

recente, os sentimentos em relação a ela são muito intensos. Esses encontros produziram 

muitas reflexões em nós, com eles percebemos como a decisão pelo aborto é complexa e a 

busca pelos recursos para realiza-la é difícil. Retomando o primeiro texto da dissertação, 
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compreendemos que a criminalização e culpabilização da prática, articuladas pelo Estado e 

por algumas religiões, reflete diretamente na experiência das mulheres. 

 As entrevistas nos fizeram ver que a criminalização têm travado as possibilidades de 

diálogo. Se houvessem diálogos, as mulheres que decidem pelo aborto poderiam fazê-lo em 

maior segurança, as que não decidem teriam maiores subsídios para reagir à decisão pelo seu 

aborto tomada por outras pessoas. Falar sobre o aborto surgiu como uma possibilidade para 

dar sentido para a experiência, permitindo a produção de novos significados. As entrevistas 

também nos assinalaram as questões de gênero envolvidas tanto na vivência da sexualidade 

quanto da reprodução, indicando que o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos é escasso no 

Brasil. 

 Através da composição e articulação dos quatro textos, que foram produzidos a partir 

dos discursos engendrados em blogues, identificamos que a experiência do abortamento 

induzido no Brasil é complexa e tensionada por aspectos institucionais e políticos. Diante da 

mulher que vivencia o aborto, lei e moral se unem para atribuir o imperativo de culpa. 

 Resistindo a esse contexto, as mulheres decidem pelo aborto. Com pouco acesso a 

informações e a recursos, elas buscam os meios possíveis para realizar a interrupção da 

gestação. Essa busca faz com que elas desenvolvam saberes e técnicas sobre seus corpos e 

sobre tornar-se mulher no contexto histórico, social e cultural brasileiro. 

 As mulheres realizam um itinerário, desde a busca pelo método, passando pela 

realização do procedimento, até os cuidados posteriores com a saúde. Nesse itinerário, elas 

criam redes relacionais, que podem ser virtuais, onde compartilham suas dúvidas, medos, 

sentimentos, saberes e suas histórias.  Elas articulam possibilidades de promover seus direitos 

sexuais e reprodutivos. 

Relatar a experiência do aborto diz tanto das vidas únicas e diversas de cada mulher, 

quanto das mulheres coletivamente. Por estar nessa brecha, se apoia no relacional, torna-se 

campo fértil para a psicologia social produzir olhares. Ainda, esses relatos indicam a demanda 

para se falar sobre saúde, demonstram aproximação com a psicologia da saúde. Indicam que 

um Programa de Pós-Graduação com ênfase em Psicologia da Saúde, como o programa em 

que se desenvolveu essa dissertação, têm muito a acolher e contribuir com a produção de 

saberes e sentidos sobre essas experiências. 

 Ainda, notamos que a experiência do abortamento diz dos meios econômicos que a 

mulher possui. As narrativas demonstraram que a realidade de acesso aos direitos, tanto 

sexuais quanto reprodutivos, no Brasil, depende do poder aquisitivo que a pessoa dispõe. 

Nesse sentido, observamos que uma possível limitação do estudo tenha sido acessar as 
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mulheres com poder econômico baixo, que não tenham acesso as novas tecnologias de 

informação. 

 Ainda, o estudo nos indicou que gênero e aborto são temas articulados, vinculados. 

Percebemos que, em sua maioria, as histórias de abortamento também falam dos homens, 

dizem da trajetória reprodutiva deles, demonstram os locais atribuídos a homens e mulheres 

nas relações, falam das transformações acerca da sexualidade e da reprodução que vêm 

ocorrendo nos últimos tempos. Sentimos que o presente estudo poderia ser adensado se 

incluísse as falas dos homens sobre aborto. 

 Diante disso, finalizamos a dissertação com a sensação de que ela foi o início. 

Começamos a produzir saberes e transformações com nossas construções, esperamos poder 

seguir compreendendo a temática do abortamento, respondendo as limitações dessa pesquisa, 

explorando os questionamentos que surgiram e promovendo novos encontros em momentos 

futuros, de modo que um dia, seguindo a utopia Birriana (apud GALEANO, 2011), possamos 

abortar o silêncio! 
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APÊNDICE A – TERMO INFORMATIVO 

 

 

 

 Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências Sociais e Humanas 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 
 

TERMO INFORMATIVO 

 

Título do projeto: “Aborto Induzido e Narrativas de Mulheres em Blogues” 

Pesquisador responsável: Professora Doutora Adriane Roso 

Telefone para contato (inclusive a cobrar): (55) 84032166 ou (55) 96174950 

 

Você está sendo convidada para participar, como voluntária, na pesquisa “Aborto 

Induzido e Narrativas de Mulheres em Blogues”. Caso tenha alguma dúvida pode 

perguntar a pesquisadora. Caso você não aceite participar não será penalizada de forma 

alguma. 

A pesquisa objetiva identificar e problematizar as experiências do aborto induzido, no 

Brasil, a partir das narrativas engendradas em blogues, para tanto estão sendo convidadas 

mulheres maiores de 18 anos que tenham realizado ao menos uma interrupção voluntária de 

gestação ao longo da vida no país. Após sua autorização serão feitas perguntas referentes a 

narrativa que você disponibilizou no blogue (...). A entrevista será gravada para que a 

pesquisadora possa prestar mais atenção no que foi escrito. Os benefícios às participantes são 

a oportunidade de falar sobre suas experiências e de compartilhar seus sentimentos, isso 

poderá auxiliar na elaboração de ações em saúde voltadas às demandas das mulheres. Como 

não vamos testar, nem experimentar nenhum procedimento novo, poucos poderão ser os 

riscos para os participantes, mas, caso sejam identificados situações de desconforto 

psicológico, o pesquisador avaliará a situação e manterá contato com você, caso houver 

necessidade, encaminhará você a um serviço de atendimento psicológico. 

As participantes poderão solicitar esclarecimentos sobre os procedimentos e outros 

assuntos relacionados com a pesquisa, podendo interromper sua participação a qualquer 

momento, sem que isto lhes traga prejuízo. As pesquisadoras se comprometem a preservar a 

privacidade das participantes. Concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas 
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única e exclusivamente para execução desse projeto. As informações somente poderão ser 

divulgadas de forma anônima e serão mantidas no departamento de psicologia por um período 

de cinco anos sob a responsabilidade da Profa. Coord. Dra. Adriane Roso, na sala 321 do 

departamento localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1750, 3º Andar - CEP 97015-372 

– Santa Maria, RS – Brasil, em local protegido por senha, no caso de material digital, e por 

chave no caso de material impresso. Após este período, os dados serão destruídos. Este 

projeto de pesquisa foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM em 

...../....../......., com o número do CAAE ......................... 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa você poderá entrar em contato com a 

professora coordenadora da pesquisa. Ou, ainda, se quiser maiores esclarecimentos poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa/UFSM: 

Avenida Roraima, 1000 - Prédio da Reitoria - 7o andar - Sala 702 Cidade Universitária – 

Bairro Camobi 97105-900 – Santa Maria-RS Tel.: (55)32209362 - Fax: (55)32208009 

e-mail: comiteeticapesquisa@mail.ufsm.br  

 
_____________________________________________________________________ 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em Pesquisa – UFSM - 

Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº 1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria – RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: 

(55)3220-8009 Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: www.ufsm.br/cep 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONFIDENCIALIDEDADE 
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APÊNDICE C – RESPOSTA AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
Título: Aborto induzido e narrativas de mulheres em blogues 

Número CAAE: 28103814.7.0000.5346 

Pesquisador Responsável: Adriane Rubio Roso 

Pendência Junto ao CEP: 

O CEP considera o projeto apresentado muito relevante, mas ficou com uma dúvida: 

como será garantida a confidencialidade, privacidade ou sigilo às participantes, já que haverá 

dispensa de TCLE e as participantes se manifestarão via blogue (espaço virtual que pode ser 

rastreado pela identificação de IP e outros recursos de informática). Solicita-se que seja 

descrito o recurso que será utilizado para garantir sigilo na identificação das participantes. 

 

Prezados Avaliadores 

 Objetivando responder a solicitação apresentada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Santa Maria elaboramos a presente resposta tendo em vista duas 

perspectivas. A primeira apresenta esclarecimentos acerca de nossa compreensão sobre a ética 

em pesquisa com seres humanos dentro das Ciências Sociais e Humanas, e, de que modo, 

podemos pensar o sigilo e a confidencialidade dentro dessa grande área. A segunda se refere a 

conjecturas quanto à ética em estudos que se utilizam de ferramentas virtuais e as 

possibilidades de garantia de sigilo frente ao uso de novas tecnologias em pesquisa.  

 Segundo Diniz (2008), no Brasil, as matrizes de avaliação da ética em pesquisa com 

seres humanos possuem, predominantemente, enfoque biomédico. Num cenário voltado para 

as Ciências Naturais, as considerações sobre aplicação e implicações das pesquisas tendem a 

ser feitas de modo generalista. Isso porque, sob essa perspectiva, frequentemente, o 

participante é passivo na ação da pesquisa, cabendo a ele um local de corpo biológico que é 

experimentado. 

 Entretanto, é comum pesquisas no campo das Ciências Sociais e Humanas estarem 

voltadas para o que há de singular e humano nos sujeitos pesquisados e em seus contextos.  

Daí surge um importante desafio para a reflexão ética de um projeto de pesquisa nessa grande 

área, isso porque esses projetos devem ser pensados a partir de seu desenho metodológico, 

pressupondo uma sensibilidade ética a cada novo caso (DINIZ, 2008).  

No que cabe às pesquisas qualitativas, sob o aporte da Psicologia Social, como é o caso 

da pesquisa proposta, os participantes são os sujeitos centrais da pesquisa, eles devem ocupar 

lugar ativo na construção do conhecimento. Somente através de uma parceria construída com 
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eles a pesquisa pode se desenvolver, seu lugar vai muito além dos limites restritos de um 

corpo biológico (SCHMIDT, 2008).  

Por depender de uma parceria entre os pesquisadores e os participantes, e por ser calcada 

no relacional, humano e, portanto, inédito da interação, entendemos que a postura ética e 

reflexiva deve acompanhar os pesquisadores em todos os momentos da pesquisa. Nesse 

sentido, o fato das mulheres participantes da pesquisa não assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) não nos exime da responsabilidade ética frente 

a elas. Independente da formalização, a pesquisa só será realizada com o consentimento 

das mulheres. Temos ciência de que o “consentimento é um dos principais desafios 

apresentados pela pesquisa com grupos vulneráveis” (ROGERS; BALLANTYNE, 2007, p. 

35), como será o caso da obtenção do consentimento das mulheres que participarão de nosso 

estudo.  

Além disso, após o primeiro contato disponibilizaremos o Termo Informativo para as 

participantes e só daremos seguimento às entrevistas após termos o consentimento claro das 

mulheres, registrado através das ferramentas de conversação online. Ao tomar o 

consentimento, temos a responsabilidade de garantir a confidencialidade, privacidade ou 

sigilo às participantes. Entendemos que a assinatura do TCLE, quando a pesquisa enfoca uma 

prática criminalizada, implica a “confissão” de um crime. Nesse caso, conforme assinala 

Goldim (2006), o termo poderia acabar servindo mais como uma garantia de segurança para 

nós, pesquisadoras, do que de acesso à informação para as participantes.  

Podemos argumentar ainda que, pensando a ética enquanto instância crítica 

(GUARESCHI, 2005), nós nos propomos a refletir, durante todo o desenrolar da elaboração e 

execução da pesquisa, o tipo de relação que pretendemos (e devemos) estabelecer com as 

participantes da pesquisa. Imaginamos que todas as nossas ações devem estar voltadas para o 

cuidado e atenção das participantes, o que implica, obviamente, respeito ao sigilo e 

confidencialidade das informações.  

Assim, seguindo as considerações éticas tecidas por Redon (2007) no campo da 

Antropologia, mas que certamente podem ser estendidas ao nosso estudo, “o respaldo ético 

dos trabalhos antropológicos não pode se equiparar àqueles dos estudos biomédicos. 

Diferentes autores (DUARTE, 2004; CAROSO, 2004; CARDOSO DE OLIVEIRA, 2004; 

MACRAE e VIDAL, 2006; RAMOS, 2004, entre outros) esclarecem a pouca produtividade e 

arbitrariedade em submeter os pesquisados dos estudos em antropologia ao Termo de 

Consentimento, uma vez que ele descaracteriza o ofício do antropólogo” (p.1907). 
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 Ainda, enquanto psicólogas pesquisadoras, devemos assegurar nosso respeito às 

pessoas também em virtude de nosso Código de Ética Profissional. No qual está posto nosso 

dever, enquanto profissionais, de respeitar o sigilo a fim de proteger, por meio da 

confidencialidade, a intimidade das pessoas a que tenhamos acesso no exercício profissional 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, resolução 010, 2005). 

No entanto, não descartamos o fato de que o risco a que essas mulheres se submetem ao 

expor-se via aparatos tecnológicos, como é o caso do computador, poderá colocá-las em um 

risco diferenciado de exposição. Nesse sentido, daremos segmento a segunda perspectiva da 

resposta, que visa a refletir sobre a ética em estudos que se utilizam de ferramentas virtuais e 

as possibilidades de garantia de sigilo frente ao uso de novas tecnologias em pesquisa.  

Entendemos que pesquisas realizadas em meio virtual são recentes, e esse espaço possui 

múltiplas especificidades as quais, mesmo que não esgotadas, devem ser contempladas em 

uma discussão ética sobre o tema. A internet está se tornando pauta de legislação, como o 

projeto de lei conhecido como Marco Civil da Internet, que se propõe a estabelecer os 

princípios, as garantias, os direitos e os deveres para o uso da internet no Brasil (Brasil, 2011). 

 Em concordância com Mann e Stewart (2000), entendemos que em pesquisas que 

utilizem informações on-line, os dados pessoais devem ser coletados com um propósito 

legítimo e específico. As autoras pontuam que por mais que ainda não exista uma legislação 

que dê conta integralmente da internet, é dever do pesquisador estabelecer uma reflexão ética 

sobre a elaboração da pesquisa. Elas consideram plausível a obtenção por e-mail do 

consentimento dos participantes da pesquisa, como pretendemos fazer. 

Quanto à pesquisa proposta, salientamos que essa será realizada em espaços virtuais já 

existentes, os blogues, e que, portanto, fará uma observação da realidade virtual já 

publicizada. O contato que será realizado com as mulheres dependerá de uma postagem 

prévia das mesmas, sendo assim, o Internet Protocol (IP) dos seus computadores já estará 

disponível, antes mesmo da pesquisa ser realizada. 

 Diante disso, entendemos o questionamento do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Santa Maria como extremamente pertinente. Não obstante, 

gostaríamos de esclarecer que embora ainda não sancionado o Marco Civil da Internet, no 

Brasil, já existem as alterações promovidas na lei 12.737/12 (BRASIL, 2012) onde o crime de 

invasão de dispositivo de informática está previsto no art. 154, com a seguinte redação: 

 

“Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e 
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com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 
autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena - detenção, de 3 (três) 
meses a 1 (um) ano, e multa”. 

 
Assim, rastrear IP configura-se em crime. Nesse sentido, o risco de pessoas comuns 

rastrearem o IP das participantes da pesquisa pode ser equivalente ao risco de roubo “físico” 

de material de pesquisa armazenado nas salas de pesquisadores. 

Quanto ao risco da Polícia Federal realizar pedido de “quebra de sigilo” para rastrear o 

IP das participantes da pesquisa a fim de coletar informações sobre o tema, esse é um risco 

existente em pesquisas. Entretanto, devido ao fato das pesquisadoras serem psicólogas, e 

tendo, portando, direito a manutenção de sigilo profissional, as informações coletadas na 

pesquisa não podem sofrer “quebra de sigilo” (DINIZ et al., 2009). 

Assim, compreendemos que o risco de pesquisas virtuais se aproxima ao risco de 

pesquisas feitas face a face. Para amparar nossas ações, recorreremos também às  

considerações do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2012), no que se refere ao 

atendimento psicoterápico mediado pelo uso de ferramentais virtuais e as questões de sigilo e 

confidencialidade. Nesses casos, o CFP solicita que a psicóloga ou o psicólogo esclareça ao 

participante as condições de risco quanto ao sigilo devido falhas de segurança da rede e peça 

que o participante ateste que tem conhecimento dos riscos relativos à privacidade das 

comunicações inerentes ao meio utilizado.  

Por fim, garantimos que após o contato com as mulheres interessadas em participar, 

depois do esclarecimento da pesquisa, da garantia de confidencialidade e sigilo pela palavra 

das pesquisadoras, posterior a disponibilização do Termo Informativo, esclareceremos o risco 

da participação da pesquisa em ambiente virtual e só realizaremos a pesquisa mediante 

expressa concordância das participantes em contribuírem com a pesquisa. Agradecemos aos 

membros do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria por 

sinalizarem suas dúvidas, pois na construção de nossos argumentos precisamos nos apropriar 

ainda mais das questões éticas em pesquisa. Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, 

nos colocamos a disposição. 
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