A POLEMICA DO ABORTO NA IMPRENSA
JACIRA MELO

Durante 1996 e 1997 o tema do aborto freq0entou corn regularidade as
p6ginas dos principals jornais do pais. Nesse period°, a pesquisa Abort° e Midia'
acompanhou diarlamente a cobertura da tem6tica do aborto nos jornais Folha de
S. Paulo, 0 Estado de S. Paula Jornal do Brasil e 0 Globo. Em 1996, foram publicadas
nestes quatro grandes jornais 368 materias tratando exclusivamente do tema do
aborto, que ocuparam o espaco equivalente a , 34 bifiglnas de jornal de formato
standard. Em 1997, o nOmerp:de materias dedicadas ,obtema simpfesmente dobrou,
tendo sido publicadas nos quatro jornais PesqUisactOS 767 materias que; somadas,
ocupariam 83 pógintis de jOrnal?,
ApOs a aprova°6q : dO H Projeto de Lei n.° 20/91 - que dispOe sabre a
obrigatorieciOde de atencliMento pelo SUS dos basos de abartoprevisto em lei a pela
Comissdo de ConstituibOo e Justicg do COmarbdos:Deputadb8, no segundo Semestre de 1997, o debate sabre b aborto legal produziu:yrn"vOlUMe de materias sem
precedentes nesses dais anOS de pesquisa. Sob o impact° da aprovacdo do PL 20/
91 e de urna sucessdo de,:manifestacOes favoraveis e contrarias a regularnentagdo
dos casoside aborto j6 previstos no COdigo Penal, diversos atores Obliticbs e socials
mantivercirn o tema do aborto nas primeiras paginas dos jornais pOrinais de 30 dias.
Foram aproximpdamente 300
materias, cujb espa°6 total :So.:tad° equivaleria a 40
paginas de jornbiL:DurghtedS Obis , bras de pesquisa a: imprensa ainda nä° havia
dedicado tanto espa°66 obbertura dadebtiteSObre o tema do aborto em tao curio
period° de tempo.
Ao longo desses dais anos, a cobertura da polemica sobre o direito
- a examinar a cobertura dedicada ao tema do aborto no
' A pesquisa Aborto e Midia se prop de
noticiario clic:16o dos quatro principals jornals do pais -Estado, Folha, JB e Globo- a fim de conhecer as
principals caracteristicas da cobertura, os atores sociais que participam dos debates atraves da midia
e os argumentos favordveis e contrdrios que utilizam. Procura-se ainda identificar os principals eventos
noticiosos que determinaram urn aumento da cobertura jornalistica sobre o tema.
Corn relacitio aos dados referentes ao ano de 1997, as informacOes aqui apresentadas stio
prelimlnares, pois o me' s de dezembro ainda estd sofrendo processamento.

interrupcao da gravidez ficou circunscrita ao chamado aborto legal em casos de
estu pro e risco de vida do gestante. 0 ono de 1996 foi marcado pela cobertura dos
debates sobre o PL 20/91 na Comissao de Seguridade Social e Familia do Camara dos
Deputados e da extensa discuss ao em torno do Proposta de Emenda ConstitucionalPEC 25/95, que pretendia proibir o aborto em qualquer circunstancia. Ja a cobertura
de 1997 foi fortemente influenciada pelos debates em torno do regulamentacao do
aborto previsto por lei e pela visita do papa ao Rio de Janeiro.
Novos protagonistas do debate
Apesar dos limites do debate travado atraves do midia, pade-se observar
algumas novidades. Urn dos principals destaques do cobertura foi que a demanda
pelo direito ao aborto nao é mais urn discurso protagonizado apenas por feministas.
O debate sobre aborto na midia impresses, nesses dois anos de monitoramento,
contou corn a participacao ativa de juizes/as, advogados/as, profissionais de satIcle
e parlamentares. Uma outra tendOncia verificada na cobertura foi a intensa participacao, nos debates ern favor do aborto legal, de entidades representativas do
classe medico como o Conselho Federal de Medicines e a Federacao Brasileira de
Ginecologia e Obstetricia, e ern especial dos profissionais de saCide vinculados aos
hospitals do rede pUblica de saCide que prestam servicos de aborto. Tambern
protagonizaram os debates juizes de diferentes cidades do pals que concederam
autorizacdes judiciais para a realizacao de abortos em casos de malformacao fetal
ou estupro de menor.
Pode-se observar, nos ides e vindas do polémica sobre o aborto legal na
imprensa, uma evolucao do debate. A coda posicionamento de um novo ator social
que entrava em cena percebia-se uma maior qualidade dos argumentos e maior
firmeza nos declaracdes. As novas falas pUblicas foram em geral favordveis ao direito
ao aborto, merecendo destaque especial as declaracdes defendendo a ampliacao do aborto legal emitidas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro
Celso de Mello.
A favor, contra ou neutra
Urn dos achados mais significativos do pesquisa é que o posicionamento
favoravel ao direito ao aborto ocupa uma media de 45% do espaco dedicado
cobertura sobre otema. As materias (editorials, artigos, cartes de leitores, entrevistas,
noticias e notes de colunistas) publicadas nos quatro jornais monitorados foram
classificadas como favordveis, contraries ou neutras ern relacao ao direito ao aborto.
Do espaco total dedicado ao terra ern 1996, 46% eram favoraveis ao direito ao
aborto, enquanto 28% eram dominados pela posicao contraries e 26% mostravam-se
neutros. Em 1997, essa tendéncia do cobertura se manteve: 44% do espaco dedicado ao terra mostram-se favoravels ao direito ao aborto, 25% contrarios e 31% neutros.
Entre os jornais pesquisados, somente 0 Globo apresentou ern 1996 urn ligeiro
predominio do posicionamento contrario. Já em 1997, 0 Globo, alêm de apresentar
uma cobertura continua e intensa sobre o tema do aborto, sendo o segundo jornal

a dedicar major espaco ao debate, tambern inverte a tenclôncia da sua cobertura,
apresentando major espaco favordivel ao direito ao aborto legal.

Tendencia da cobertura'
1996

favordivel 46%

contrdiria 28%

neutra 26%

1997

favoravel 44%

contrdifia 25%

neutra 31%

Com base no monitoramento da cobertura noticiosa de origem nacional dos jornais
Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil 0 Estado de S. Paulo e 0 Globo.
Ao se detaihar a analise sobre a tend6ncia da cobertura (ver tabela a
seguir), observa-se que o material produzido a partir de iniciativa direta dosjornais editorials, noticias, entrevistas e notas de colunistas - foi em 1996 majoritariamente
favorOvel ao direito ao aborto (51 %). Em 1997, h6 um maior equilibrio entre as posicaes
favoravel e neutra.
Corn relacao aos artigos Publicados nas secOes de aphid°, em 1996 a
tendancia era majoritarlamente contrOria ao direito ao aborto. Em 1997, ha uma
inversao dessa tendöncia, corn o posicionamento favoravel predominando nos
artigos assinados.
Nas secOes de cartas que os jornais abrem para que a sociedade possa
debater questOes polèmicas, durante dois anos consecutivos as cartas que abordam o tema do aborto foram em sua maioria desfavoróvels. Isso significa dizer que,
em termos de midia impressa, no espaco aberto pelos jornais para o debate da
sociedade, a batalha pelo direito ao aborto estd sendo perdida.
0 Unico momento em que as vozes do feminismo conseguiram ocupar
corn destaque os espacos de cartas de leitores dos jornais, revertendo sua tendência
desfavordivel ao direito ao aborto, foi durante a visita do papa ao Rio de Janeiro, em
outubro de 1997. A partir de uma estratêgia trabaihada pela Rede Nacional
Feminista de Satkle e Direitos Reprodutivos-RedeSaCide e pelas CatOlicas pelo Direito
de Decidir, as materias sobre aborto eram repassadas para ativistas de diferentes
estados, que eram estimuladas a expressar suas posicdies nas sec Oes de leitores.
Como resultado desse trabaiho observou-se, durante o period° no qual a visita do
papa freqUentou o noticiario, que as secOes de cartas publicaram urn ntmero
inêdito de correspondöncias favoróveis ao direito ao aborto. E, o mais importante, a
entrada em cena das ativistas feministas nas secdies de cartas contribuiu para uma
diversificacdo dos argumentos sobre a questdo do aborto.
Como é aferida a tendència em relacdo ao direito ao aborto: enquanto nas materias opinativas
(editorials, artigos assinados e cartas de leitores) o posicionamento do autor em relacdo ao direito ao
aborto é em geral bastante claro, nas materias informativas (noticlas, reportagens e entrevistas), o
posicionamento a aferido a partir das fontes que foram procuradas pelos jornalistas, da forma como
foram apresentados seus argumentos, e de outros aspectos, como por exemplo o destaque que tenha
sido dada a eventuais estatisticas acerca dos niimeros de abortos inseguros e suas conseqUenclas
sobre os indicadores de mortalidade matema.

Tipo de material jornallstico
x Tendöncia
Iniclativa editorial

Favoróvel Contthria
1996 1997 1996 1997

Neutra
1996 1997

51%

40%

10%

21%

39%

39%

39%
35%

64%
41%

58%
57%

30%
55%

3%
8%

6%
4%

(editorials, noticias, entrevistas e notas
de colunistas)

Espaco aborto
artigos assinados
cartas de leitores

Corn base no monitoramento da cobertura noticiosa de origem nacional dos jornais
Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, 0 Estado de S. Paulo e 0 Globo.

0 tom da cobertura
Nos anos de 1996 e 1997, o aspecto mais positivo que a grande Imprensa
apresentou corn relacdo ao tema do aborto foi a manutencdo de uma cobertura
continua e diversificada. Embora centradas no debate legislativo, as materias de
carater mais noticioso buscaram ampliar o espectro da cobertura, destacando
InformacOes sobre os servicos de aborto legal ou sobre autorizaceies para a realizacdo do aborto em casos de anomalias fetais. E, apesar de o principal enfoque da
cobertura haver se mantido inalterado - a discussdo sobre o cumprimento e a
regulamentactio do aborto legal -, a cobertura moveu-se essencialmente no campo
das fontes e dos seus argumentos. A cada novo evento noticioso de repercussdo
nacional sobre o aborto, os/as jornallstas buscavam urn leque mais diversificado de
fontes e referéncias.
Urn outro aspecto importante a ser destacado é que a cobertura do
debate sobre aborto entrou na pauta de destacados repOrteres da area politica e
dos chamados articulista de primeira linha, que tratam em suas colunas de temas
politicos e assuntos de interesse nacional. 0 tema do aborto tambörn foi abordado
corn destaque por repOrteres das secães de comportamento, satIde e cléncla.
Uma constatacdo menos positiva: a imprensa ainda tern na hierarquia da
Igreja CatOlIca uma referencia imprescIndivel para as mat&las sobre aborto. Observa-se que, mesmo nos casos em que a noticia sobre aborto esteve concentrada no
campo legislativo, judIcidrio ou da saude, os repOrteres recorreram aos representantes da hierarquia catOlica como fonte de informacdo e, principalmente, de opinido.

0 debate sobre legislacao abre espaco
Entre os principals fatos noticiosos que colocaram o tema do aborto nas
primeiras póginas dos jornais estdo os projetos em tramitacdo no Congresso Nacional. A cobertura da imprensa nesses dois anos de pesquisa mostrou-se fortemente
influenciada pelo debate sobre aborto no campo legislativo. As materlas enfocando
as discusseies em torno do PL 20/91, da PEC 25/95 e de outros projetos de lei
representaram aproximadamente 40% da cobertura em 1996, e 60% em 1997. Assim,

pode-se dizer que o tema do aborto vem conseguindo uma boa entrada na midia
via debate legislative.
No rankingde espaco ocupado tambórn se destacaram as matêrias que
tratam do abort() a partir de uma perspectiva juridica. 0 grande destaque nessa
categoria sao as autorizacOes concedidas per juizes de diferentes cidades do pals,
como Londrina, Belo Horizonte, Maringa e Rio de Janeiro, para pedidos de aborto em
casos de malformacdo fetal ou estupro de menor. Essas noticias fizeram parte da
cobertura dos quatro jornais e geraram varios desdobramentos, como reportagens
em profundidade e cartas de leitores, que discutiam, alOrn de questOes juridicas,
outros aspectos envolvidos, como os direitos reprodutivos ou ImplicacOes de ordem
medida, quando era enter() ouvida uma maior diversidade de fontes e opiniOes.

0 debate etico-religioso e as catOlicas feministas
Nos diversos episOdios noticiosos em que o tema do aborto freqUentou os
principals jornais do pais, os representantes da hlerarquia da Igreja CatOlica trabaIharam em um Unica sentido: o da repeticao de seus ja conhecidos argumentos
contrarlos ao direito ao aborto. E é preclso reconhecer que, ao longo dos illtimos
anos, em func 'do da presseto da CNBB e da bancada religiosa formada por deputados catdicos e evangelicos, os diversos embates no Congresso sobre o aborto legal
produziram mais discuss6es acaloradas do que um posicionamento mais sari() por
parte dos congressistas.
Em relacdo 6 imprensa, é importante ressaltar que varlos representantes
da hlerarquia da Igreja - como o presidente da CNBB, D. Lucas Moreira Neves, o
cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, a Eugenio Sales, e D. Luciano Mendes de
Almeida - disp6em de espaco semanal na secdo de opinido dos quatro principals
jornais do pals, onde assinam artigos em que, sempre recorrendo ao argument() da
defesa da vida; condenam a prOtica do aborto em qualquer circunstancia.
No period() pesquisado, o principal destaque da cobertura sobre aborto
do panto de vista do debate êtico-religiose fol a consolidacdo do ator social
catOlIcas feministas. Observa-se que nos vOrlos episOdios que trouxeram o tema do
aborto para o tope da pauta dos jornais as CatOlicas pelo Direito de Decidirfiguraram
no noticiario como organizacdo de grande credibilidade, isto e, como fonte de
informacao qualificada. A poucos dias da visita do papa, o jornal Folha de S. Paulo
anunciava: "as CatOlicas, que tam representantes em diversos paises, e o grupo que
mais vem criando embaracos a posicao conservadora do Vaticano".
As falas cautelosas evidenciavam o extrema cuidado das CatOlicas ao
articularem necessidade, direito e autonomla no campo reprodutivo. Maria Josó
Rosado, coordenadora das CatOlicas no Brasil, declarou na imprensa: "NOs nos
sentimostristes de ver a nossa Igreja se posicionando contra a vida das mulheres... na
medida em que setores da Igreja se posicionam contra uma lei que diminuiria a
altissima mortalidade materna, eles se posicionam contra a vida. Negam a tradicao
da Igreja de estar ao lado dos pobres, que sdo as maiores vitimas".
Ao considerarmos que a cobertura da imprensa nesses dais anos esteve
circunscrita ao campo do debate sobre o aborto legal, é preclso destacar que a

correlacC:io de opiniOes tern sido desfavoravel para a hierarquia da Igreja CatOka.
0 episOdio noticioso de major impacto neste sentido foi a publicacdo, em 1997, corn
destaque nas primeiras paginas, de pesquisas de opinido indicando o apolo de
catOlicos ao aborto legal. Essas pesquisas foram encomendadas pelos jornais 0
Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Jornal do Brasil. 0 Estado de 28 de agosto
anunclava: "Mais de 80% dos catOlicos apoiam aborto legal". 0 Jornal do Brasil, a
quatro dias da chegada do papa ao Rio de Janeiro, estampou a manchete:
"CatOlico é favordvel ao aborto". Segundo a reportagem, os catOlicos do Rio de
Janeiro discordam da posicCio da Igreja sobre temas pordmicos como aborto e
celibato. A pesquisa revela que 76% das famillas do Grande Rio que se declaram
catOlicas apostOlicas romanas sdo favoraveis ao aborto em casos de estupro e risco
de vida da gestante.
Discurso feminista sintonizado corn o aborto legal
Nos Ciltimos dois anos, o debate sobre o direito ao aborto através da miclia
vem sendo travado no campo conservador. Discute-se essencialmente o direito ao
aborto em caso de estupro ou risco de vida da gestante. Essa circunstOncia acabou
definindo o torn contido das vozes pCiblicas feministas que tern sido observado
atraves da cobertura dos jornais. Neio entrou em pauta a discussao sobre a legalizacdo do aborto. Nesse embate mediado pela Imprensa nejo houve lugar para o
histOrico slogan "Nosso corpo nos pertence".
E importante que se diga que a manutencdo do debate no campo do
aborto legal aparece como uma escolha estratógica das mulheres feministas. A
enfase na implantacdo dos servicos de atendimento dos casos de aborto previsto
por lei mostra-se como urn componente fundamental da agenda macs ampla da
RedeSakle e dos grupos feministas. Ao mesmo tempo, optar por direcionar as falas
paplicas feministas essencialmente ao campo do aborto legal significava atuar corn
o respaldo da opinido expressa nas pesquisas realizadas pelos jornais em Sao Paulo
e no Rio, buscando ainda dialogar corn o Congresso Nacional.
Haveria espaco na midia impressa para uma abordagem posicionada no
campo do direito ao aborto como direito reprodutivo, como o direito de decidir
interromper ou prosseguir uma gravidez ndo desejada? Decerto que sim. Mesmo
considerando que o espaco onde se desenrolava o debate sobre o direito ao aborto
era fortemente marcado pelo posicionamento contrario da hierarquia da Igreja
CatOlica. A demanda efetiva pela legalizactio ou descriminacdo do aborto poderia
ter freqUentado ao menos as pdginas de opinido dos jornais, reservadas para artigos
assinados. NCio obstante, vale ressaltar que ativistas e pesquisadoras feministas
foram fonte e referencia da maioria das materias sobre aborto publicadas nos
principals jornais.
Revista Veja muda radicalmente foco da cobertura
A 15 dias da visita do papa, a revista Veja (edicdo de 17 de setembro)
trouxe a reportagem de capa "Eu Fiz Aborto". Enquanto todos os demais veiculos de

comunicacao tratavam do terra do abortamento sob o filtro do aborto legal, a
major revista semanal do pals abordou a questao do aborto no campo dos direitos
individuals, da autonomia da sexualidade femlnina ado direito da mulher de decidir
sobre a continuldade ou ntio de uma gravidez nal° desejada. Foram entrevistadas
dezenas de mulheres - entre atrizes, cantoras, intelectuals, operarias, domesticas e
donas-de-casa que relataram suas experiencias corn a pratica do aborto.
0 que teria levado a revista de major prestigio do pals a romper corn a
cobertura tradicional, referenciada na fala de juizes, religiosos, pariamentares,
medicos e ate mesmo ferninistas, que naquele momento debatiam o aborto legal,
para fazer uma reportagem de capa apoiada no depoimento de mulheres sobre a
vivOncia do aborto? Na apresentacao da materia a seus leitores Vela argumenta
que "ficaram de fora da poiörnica aquelas que tern tudo a falar sobre o assunto - as
mulheres que fizeram aborto".
E pela repercussao que a reportagem gerou junto aos leitores e leitoras da
revista, é possivel dlzerque existe hoje uma major margem na socledade e na prOpria
Imprensa para o avanco no debate sobre o aborto enquanto direito individual.

A polërnica do aborto
A repercussao da reportagem de capa sobre o aborto ("NOs fizemos aborto", 17 de
setembro) revelada em cartas enviadas a redacao mostrou que os leitores estao
divididos sobre a questao. Mas mostrou tambêm que a maioria a favor é esmagadoramente de mulheres.
A favor

Contra

Mulheres: 156

Mulheres: 83

Homens: 38

Homens: 100

Total: 194

Total: 183

Publicado na secdo de cartas da revista Veja de 15/10/97.

