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Na luta do povo sempre houve necessidade de levantarmos bandeiras por igualdades entre os 
gêneros. Se as mulheres, presentes nas lutas desde sempre,  como na Revolução Francesa, 
Comuna de Paris, Revolução de Outubro, Associação Internacional dos Trabalhadores, 
Revolução Espanhola e tantos outros marcos da luta de classes, tivessem de fato conquistado 
sua igualdade enquanto gênero, poderíamos  hoje neste 8 de Março debater outros temas, 
talvez tão filosóficos quanto políticos.  Porém, num sistema de dominação capitalista 
orquestrado por diferentes regimes e opressões morais, seguimos obrigadas a levantar as 
mesmas bandeiras porque as vivemos e sofremos há décadas.

Dentre as distintas realidades que se impõem às classes 
oprimidas em nosso país e no continente latino-americano, o 
acesso precário aos serviços de saúde, a quase inexistência 
de políticas de planejamento familiar (aqui falamos da real 
existência de tais políticas e não apenas de cartazes colados 
nas paredes das unidades de saúde) e o cruel universo do 
aborto inseguro são fardos que nós, as mulheres oprimidas, 
carregamos solitariamente.

Não bastou a liberalização sexual. Ao contrário: esta de certa 
forma se transformou em mais um mecanismo de dominação. 
Podemos decidir (quando não somos violadas) ainda na 
adolescência e até na infância,  como e com quem iniciar a 
vida sexual e acaba aí. O acesso a informação e aos meios de 
prevenção da gravidez e doenças sexualmente 
transmissíveis é de fato muito menor e menos eficaz do que 
propagam os governos de turno em seus ministérios e 
secretarias. Os índices cada vez maiores de gestação na 
adolescência, distribuídos de forma desproporcional nas 
regiões do país, porém numa constante são provas disto. 
Porto alegre é a capital do país com maior incidência de novos 
casos de infecção pelo HIV, próximos aos índices africanos. 

O que temos então a dizer neste  8 de Março? 

Neste sentido afirmamos que o aborto inseguro, fruto da 
criminalização do aborto é uma  violência  imposta ao 
gênero feminino e queremos propor este debate. Sabemos, 
conforme dados do próprio ministério da saúde, disponível 
em seu site, que 1 em cada 5 mulheres em idade fértil 
pratica o aborto no pais. E mais, quanto menor o nível 
educacional, sócio-econômico e cultural, maior a 
mortalidade materna, diretamente relacionada a esta 
prática.  Metade destas recorrem ao SUS para tratar 
complicações, sendo a mortalidade possivelmente 
diferente do que relatam os dados oficiais, os quais admitem 
que no norte e nordeste, a crueldade em todos os sentidos é 

maior. As práticas dito  “inseguras” são muito mais do que isso, são perigosas, violentas, dolorosas, quase 
assassinas. Não pelas técnicas desenvolvidas  para a interrupção de gravidez indesejada praticada nos
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diversos países que as regulamentam e também nas clinicas clandestinas para aquelas mulheres que 
podem pagar pelo serviço, que  por ser clandestino é caro. Não debatemos o mérito do aborto, pois 
direitos filosóficos, religiosos e morais, cada um pode e deve ter sua opinião. O que debatemos é a cruel 
criminalização que condena as mulheres oprimidas, pobres, sem aceso aos serviços de saúde e 
maiores informações, ou seja aquelas que não podem pagar pelo aborto seguro, ao risco de morte por 
complicações como ruptura uterina, infecção generalizada, hemorragias. 

O aborto  torna-se então  uma questão de classe social, pois quem pode pagar o faz seguramente. 
Cremos que também com sofrimento, pela natureza desta condição, mas o faz sem correr riscos.  Já 
para as mulheres oprimidas se colocam duas questões: o risco de morrer  e o  de ser criminalizada, 
punida, mal-tratada nos serviços de saúde, estigmatizada, enfim contexto não muito distante de séculos 
atrás.

Propomos a mobilização e a luta de diferentes setores populares e 
organizações  políticas em torno deste tema. Os setores  
conservadores do congresso nacional, as bancadas do  norte e 
nordeste e seus coronéis,  a bancada evangélica e os distintos 
setores  da igreja católica vociferam contra as assassinas de fetos, 
mas e como se posicionam frente as mortes e as crianças 
abandonadas vagando pelas ruas matando a fome com crack e ainda 
sendo exploradas sexualmente? Permitem que crianças sigam 
sendo vendidas nas estradas do país e mais, abrigam  a prática 
nojenta da pedofilia nos porões das sacristias e casarões. O debate 
sobre o aborto não interessa às elites dirigentes justamente por que 
“suas mulheres” podem pagar pelo serviço e não precisam correr o 
mesmo risco de morte que as mulheres das classes oprimidas. 

Desafiamos as mulheres que passaram para o outro lado da luta a se 
posicionar. Como pensa Dilma Roussef , mas a  mulher que foi 
torturada e não a refém da teia política nacional? Como pensam as 
ministras  e secretárias dos governos, aceitam a realidade de 
condenação a violência  e a criminalização da pobreza? Pois é disto 
que tratamos aqui.

Os  vizinhos Uruguay e Argentina tem dado passos largos em direção 
a descriminalização, admitindo o problema do aborto inseguro como 
uma questão de saúde pública. No Brasil é evidente que há esforços 
de setores de direitos humanos, movimento feminista e até parte do 
corpo técnico do ministério da saúde, mas enfim se trata de uma 
decisão política e é justamente por isto que propomos o embate, 
afinal temos que arrancar nossas conquistas é na peleia, como 
sempre foi. Se deixarmos para o jogo político profissional seremos 
mais uma vez aviltadas em troca de benefícios e interesses  e 
seguiremos vítimas desta e tantas outras violências.
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Temos o direito de decidir e lutar por nossos corpos, nossas vidas, nosso futuro!

Em memória a Tati e Alessandra, companheiras que morreram pela violência machista e pelo 
descaso do Estado!

Pela memória de todas as  mulheres e crianças vitimas das violências que impõe o 
capitalismo  e suas elites dirigentes neste pedaço de mundo!

Pela Força das Ruas, 
construir um Povo Forte! Viva o 8 de março!
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