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RESUMO 

 

Este trabalho investiga qual a enunciação construída pela revista Veja, a semanal de 
atualidades mais vendida do Brasil, sobre o aborto durante o ano de 2016, através de estudo 
de caso. Articulam-se como metodologias para a análise do corpus as técnicas defendidas pela 
Análise de Conteúdo com as abordagens propostas pela Análise de Discurso. Dentro da 
Análise de Conteúdo a frequencia de aparição dos textos é utilizada como informação útil e 
relevante para compreender a prática discursiva da revista, principalmente baseando-se nos 
escritos de Laurence Bardin. Os conceitos defendidos pela Análise de Discurso são usados 
para desenvolver uma discussão sobre a construção de sentido em Veja acerca da interrupção 
voluntária da gestação, através da observação da enunciação desenvolvida durante o período 
considerado, a partir da produção de Dominique Maingueneau, Milton José Pinto e Eliseo 
Verón. Ao longo do seu desenvolvimento, a pesquisa contextualiza o aborto no Brasil atual, 
considerando particularmente os acontecimentos de 2016 que trouxeram o assunto à tona: as 
eleições municipais no Brasil e nacionais nos Estados Unidos; a epidemia de zika vírus e a 
tramitação de projetos que endurecem a regulamentação do aborto. São analisados ao todo os 
21 textos que trazem o tema, seja como pauta ou de maneira tangencial, nas 50 edições da 
revista publicadas em 2016. É discutidas a postura favorável de Veja à legalização do aborto, 
com a presença de opiniões a favor em suas páginas enquanto que a opinião contrária é 
silenciada. Esta pesquisa visa contribuir para fomentar o debate público dando visibilidade 
social ao assunto, e gerando informação com responsabilidade e análise crítica. 
 
 

Palavras-chave: Aborto. Enunciação. Análise de discurso. Análise de conteúdo. Veja. 
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ABSTRACT 

 

This work investigates which is the enunciation built by Veja magazine, the best sold weekly 
news magazine of Brazil, about abortion during the year of 2016, through a case study. Are 
combined as methodologies for the analysis of the corpus the techniques defended by Content 
Analysis with the ideas proposed by Discourse Analysis. Within Content Analysis the 
frequency of appearance of the texts is used as useful and relevant information to understand 
the discursive practice of the magazine, mainly based on the writings of Laurence Bardin. The 
concepts defended by Discourse Analysis are used to develop a discussion about the 
construction of meaning in Veja about the voluntary interruption of gestation, by observing 
the enunciation developed during the period considered, from the production of Dominique 
Maingueneau, Milton José Pinto and Eliseo Verón. Throughout its development, the research 
contextualizes abortion in Brazil today, particularly considering the events of 2016 that 
brought the subject to the fore: municipal elections in Brazil and nationals in the United 
States; the zika virus epidemic and the prosecution of projects that harden the regulation of 
abortion. A total of 21 texts dealing with the topic, in a central or peripheral manner, in the 50 
editions of the magazine published in 2016 are analyzed. The favorable position of Veja 
towards the legalization of abortion is discussed, with the presence of favorable opinions in its 
pages while the opposite opinion is silenced. This research aims to contribute to foment the 
public debate by giving social visibility to the subject, and generating information with 
responsibility and critical analysis. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo investiga cuál es la enunciación construida por la revista Veja, la semanal de 
actualidad más vendida de Brasil, sobre el aborto durante el año 2016, a través de un estudio 
de caso. Se articulan como metodologías para el análisis del corpus las técnicas defendidas 
por el Análisis de Contenido con los conceptos propuestos por el Análisis de Discursos. En el 
Análisis de Contenido la frecuencia de aparición de los textos se utiliza como información útil 
y relevante para comprender la práctica discursiva de la revista, principalmente basándose en 
los escritos de Laurence Bardin. Los conceptos defendidos por el Análisis del Discurso son 
usados para desarrollar una discusión sobre la construcción de sentido en Veja acerca de la 
interrupción voluntaria de la gestación, a través de la observación de la enunciación 
desarrollada durante el período considerado, a partir de la producción de Dominique 
Maingueneau, Milton José Pinto y, Eliseo Verón. A lo largo de su desarrollo, la investigación 
contextualiza el aborto en el Brasil actual, considerando particularmente los acontecimientos 
de 2016 que trajeron el tema a la luz: las elecciones municipales en Brasil y nacionales en los 
Estados Unidos; la epidemia de zika virus y la tramitación de proyectos que endurecen la 
regulación del aborto. Se analizan en total los 21 textos que trataron sobre el tema, de manera 
central o periférica, en las 50 ediciones de la revista publicadas en 2016. Se discute la postura 
favorable de Veja a la legalización del aborto, con la presencia de opiniones a favor en sus 
páginas mientras que la opinión contraria es silenciada. Esta investigación pretende contribuir 
a fomentar el debate público dando visibilidad social al asunto y generando información con 
responsabilidad y análisis crítico. 
 

 

Palabras llave: Aborto. Enunciación. Análisis del discurso. Análisis de contenido. Veja. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

“Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho 
provoque: 
Pena - detenção, de um a três anos.” 

 (Código Penal Brasileiro) 
 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional do Aborto 2016 (PNA 2016), 416 mil mulheres 

interromperam uma gestação em 2015 no Brasil (DINIZ, MEDEIROS, LADEIRO, 2016). 

Considerando o status de ilegalidade da prática, que não impede a sua realização clandestina, 

esta dissertação procurou compreender que enunciação foi construída pela revista Veja sobre 

o aborto no ano de 2016. Esse período foi escolhido na tentativa de produzir o panorama mais 

atual possível dentro da dinâmica de produção acadêmica e por sua relevância particular: ano 

de eleições para prefeitos e vereadores no Brasil; de escolha do presidente dos Estados 

Unidos; de epidemia de zika, doença que causou diversas sequelas em fetos de gestantes 

infectadas com o vírus, antes ou durante a gestação, o que acabou trazendo à tona o debate 

sobre a legalização do abortamento voluntário para mulheres infectadas e de movimentações 

na Câmara de Deputados a favor de Propostas de Emenda à Constituição (PEC), que definem 

a proteção constitucional da vida desde a sua concepção, o que criminalizaria até os casos de 

aborto permitidos atualmente. 

 

Para tanto, foram consideradas as 51 edições de Veja publicadas nesse ano (50 edições 

regulares da número 2459 a 2509, mais uma edição extra em abril) e analisados os textos que 

trataram do assunto, tanto de maneira central como periférica, 21 no total, utilizando uma 

articulação entre as abordagens da Análise de Discurso e da Análise de Conteúdo para 

mostrar a construção de sentido na revista sobre o tema no intervalo em questão. Esta 

investigação foi desenvolvida durante o curso de mestrado no Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação e Cultura Contemporâneas (PósCom) da Faculdade de Comunicação 

(Facom) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

 

Pesquisar nas páginas da revista Veja que discurso ela veicula sobre a interrupção da gravidez 

é importante, inicialmente, pelo tema em si: segundo a PNA 2016 os dados indicam que, aos 

40 anos, 1 em cada 5 mulheres brasileiras já realizou um aborto (DINIZ, MEDEIROS, 
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LADEIRO, 2016) e pelas circunstâncias de ilegalidade em que ele acontece: a prática é um 

relevante causador de morte feminina no país. Também se mostra pertinente ao se considerar 

o meio de comunicação do qual trata: a revista Veja destaca-se dentro do universo editorial 

brasileiro, com 1.178.089 exemplares vendidos, segundo dados do Instituto Verificador de 

Circulação (IVC), publicados em março de 2016, relativos ao primeiro semestre do ano de 

2015 (AUDITORIA DE CIRCULAÇÃO, 2016), o que faz dela a revista semanal de 

atualidades mais vendida nacionalmente. 

 

O objetivo geral desta pesquisa é entender a enunciação construída pela revista semanal de 

atualidade brasileira mais vendida no país sobre o aborto. Mais especificamente seus objetivos 

são, ao longo do seu desenvolvimento, contextualizar a prática no Brasil atual; definir a 

abordagem metodológica da análise, além de desenvolver a análise dos 21 textos publicados 

por Veja durante o ano de 2016, que compõem o corpus. 

 

Investigar a relação do jornalismo com esse assunto no Brasil nos anos que correm é 

relevante. A sociedade brasileira tem necessidade de discutir esse tema e propor soluções para 

o drama da morte de mulheres em decorrência da realização de abortamentos clandestinos; da 

via crucis que outras mulheres precisam percorrer para terem acesso ao já garantido direito de 

interromper uma gravidez legalmente em determinados casos e dos nascimentos de crianças 

cujas mães não têm condições materiais e psicológicas de gestar e cuidar após o nascimento. 

Nas palavras de Diniz, Medeiros e Ladeiro: 

 

...a resposta fundamentada na criminalização e repressão tem se mostrado 
não apenas inefetiva, mas nociva. Não reduz nem cuida: por um lado, não é 
capaz de diminuir o número de abortos e, por outro, impede que mulheres 
busquem o acompanhamento e a informação de saúde necessários para que 
seja realizado de forma segura ou para planejar sua vida reprodutiva a fim de 
evitar um segundo evento desse tipo (DINIZ, MEDEIROS, LADEIRO, 
2016). 

 

Este trabalho discute como esse assunto é retratado em Veja, a revista de maior circulação do 

país, o que significa dizer que é feita uma reflexão sobre a enunciação produzida por uma 

potência editorial, a semanal de variedades mais vendida do Brasil, controlada pelo Grupo 

Abril, que atinge milhões de leitores, sendo assim ator midiático que não pode ser ignorado. 
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Esse objeto será investigado através de estudo de caso, que analisará os 21 textos publicados 

pela revista no período considerado. Será utilizado aqui o “modelo convencional de Estudo de 

Caso em que, numa primeira parte, constrói-se o referencial teórico e, numa segunda, 

descreve-se o objeto estudado, demonstrando-se as hipóteses levantadas” (MACHADO e 

PALACIOS, 2007).   

 

Os referenciais teóricos e as metodologias utilizadas para a análise do corpus desta 

investigação foram as desenvolvidas pela Análise de Discurso e pela Análise de Conteúdo. A 

Análise de Discurso é usada na tentativa de entender a enunciação construída pela revista 

através do estudo de seus textos, considerados dentro da perspectiva das práticas discursivas 

do veículo (PINTO, 2002; MAINGUENEAU, 2005). Já a Análise de Conteúdo surge para 

auxiliar na determinação da frequencia de aparição dos textos, que também foi considerada 

como informação útil e relevante para ajudar a compreender a enunciação produzida por esse 

meio de comunicação sobre o assunto, pois permite uma visualização e esquematização 

clarificadora do corpus (BARDIN, 2009).  

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foi analisada a enunciação sobre o abortamento em 

Veja, considerando enunciação como os modos de dizer, em oposição a enunciado que é o 

conteúdo que foi dito (PINTO, 2002; VERÓN, 2004); sem perder de vista as pesquisas em 

gênero, que desde uma perspectiva feminista lutam, desde suas origens, pela 

descriminalização da interrupção voluntária da gestação por todo o mundo (BATISTA, 

SARDENBERG, 2011; MIGUEL, 2012; SCAVONE, 2008). 

 

Com as propostas da Análise de Conteúdo o que mais interessa é realizar uma análise 

temática, determinando quais são as frequencias dos aparecimentos de subtemas ou rubricas, 

como aborto de fetos anencéfalos, de fetos microcéfalos em decorrência da zika, de fetos 

gestados por mulheres famosas ou o posicionamento de políticos sobre o assunto. Nesta 

pesquisa, particularmente, a análise temática será realizada comparando diferentes textos 

integrais e não comparando diferentes partes de um mesmo texto, considerações sobre 

unidades menores serão realizadas em sequencia, quando da realização da Análise de 

Discurso. 

 

Os estudos em Análise de Discurso desenvolvidos servem para discutir como Veja enuncia 

sobre a interrupção voluntária da gravidez durante o ano de 2016, considerando sempre em 
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que contexto enunciativo se dá a veiculação de tal tema e seu lugar de fala como enunciador. 

Para isso, parte-se da abordagem francesa da Análise de Discurso, mais especificamente da 

sóciossemiótica, que nas palavras de Sampaio (2014) “(...) pretende dar conta das condições 

de produção e de reconhecimento do discurso – os dois polos do sistema produtivo de 

sentido.” (SAMPAIO, 2014, p.47). 

 

A hipótese inicial que move esta pesquisa é a de que o abortamento voluntário será pautado 

por esse veículo de comunicação através de dois tipos de situações sociais: 

 

1. Casos de práticas de abortos induzidos legais ou ilegais, que ganham notoriedade por 

alguma particularidade de determinado episódio. Nesta possibilidade de pauta estão 

incluídos tantos casos pertencentes às hipóteses de abortos legais, como meninas grávidas 

em decorrência de estupro, que precisam percorrer uma via crucis para interromper a 

gestação, quanto casos de abortos ilegais, como quando são noticiadas descobertas de 

clínicas clandestinas, que realizam tais procedimentos indiscriminadamente. 

 

2. Casos em que fatores externos às circunstâncias de vidas e vontades de mulheres 

individuais fazem toda a sociedade questionar a possibilidade de ampliação do direito ao 

aborto, como no caso da legalização do abortamento de fetos anencéfalos, que foi julgado 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2012, e no caso da epidemia de zika iniciada 

em 2015, com a consequência do nascimento de milhares de crianças com microcefalia 

por todo o país.1 

 

O texto desta dissertação está dividido em três capítulos. O primeiro discute, brevemente, a 

interrupção voluntária da gravidez na atualidade, mostrando, inicialmente, como é a situação 

brasileira, em sequencia, como ela é legalmente considerada no mundo e termina mostrando 

qual o posicionamento da revista Veja sobre o assunto. Nesse momento são considerados os 

trabalhos desenvolvidos por organizações não governamentais (ongs) como o Center For 

Reproductive Rights, por grupos de pesquisadores brasileiros como o Anis - Instituto de 

Bioética, Direitos Humanos e Gênero, liderado pela professora Débora Diniz, da 

Universidade de Brasília (UNB) e o Demodê – Grupo de Pesquisa sobre Democracia e 

                                                           
1
 Dados divulgados pelo governo no Portal da Saúde relatam 211.770 casos de infecção pelo zika vírus em 2016, 

até a data de 12/12/2016. Fonte: Portal da Saúde, disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/situacao-epidemiologica-dados-zika 
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Igualdades, também da UNB, coordenado pelos professores Luis Felipe Miguel e Flávia 

Biroli e o contexto sociopolítico brasileiro, no qual a luta feminista pela descriminalização 

contrapõe-se à vontade de endurecimento das leis por parte de grupo religiosos com forte 

representação política. 

 

O segundo capítulo aborda as metodologias utilizadas durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Dividido em quatro subseções, apresenta inicialmente as ideias da Análise de Conteúdo, 

usadas para determinar a frequencia de aparecimento das rubricas e baseadas 

predominantemente no pensamento da francesa Laurence Bardin (2009); em seguida as 

propostas da Análise de Discurso, consideradas pela perspectiva de investigadores como o 

brasileiro Milton José Pinto (2002), o francês Dominique Maingueneau (2005) e o argentino 

Eliseo Verón (2004); logo traz um breve comentário sobre a utilização combinada da Análise 

de Conteúdo e da Análise de Discurso e como podem enriquecer uma investigação e termina 

com uma breve discussão sobre gêneros e formatos jornalísticos, apresentando considerações 

de Maingueneau (2005) e de Marques de Mello (2016). 

 

O terceiro capítulo traz o desenvolvimento da análise propriamente dita, discutindo os 

resultados obtidos com o estudo de caso desenvolvido. Ele se inicia com a aplicação das 

técnicas da Análise de Conteúdo, dividindo o corpus em quatro rubricas, que permitem 

acessar informações dadas pela frequência de aparecimento dos subtemas relacionados 

diretamente ao aborto, e finaliza com o desenvolvimento dos princípios defendidos pela 

Análise de Discurso, que foram considerados na análise feita em cada um dos textos 

publicados no período. 

 

Promover a discussão sobre a interrupção voluntária da gestação é importante para o Brasil, 

pois apesar de ter leis que proíbem e punem a maioria dos casos a discussão sobre esse tema 

costuma aparecer periodicamente nos meios de comunicação, porque é fruto de uma 

necessidade social de debate, e por isso surgem muitas vozes que defendem a ampliação do 

direito à realização do aborto, mesmo com toda a pressão em sentido contrário feita por 

setores ligados, principalmente, a Igrejas cristãs. 

 

Pesquisa de 2010 feita pela jornalista e doutora em Comunicação, Malu Fontes acompanhou 

28 veículos impressos de circulação nacional entre 06/07/2010 e 29/10/2010, período oficial 

da campanha eleitoral para a Presidência da República no Brasil, e determinou que foram 
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publicados 434 textos tratando do assunto aborto (FONTES, 2012). Cukierkorn e Batista 

analisaram 25 matérias publicadas no jornal O Estado de São Paulo, nesse mesmo ano 

(CUKIERKORN e BATISTA, 2016), enquanto Lemos trabalhou com duas, uma publicada no 

jornal Folha de São Paulo e outra no Jornal do Comércio, também em 2010 (LEMOS, 2013). 

Desenvolvida durante o ano de 2016 apenas nas páginas de Veja, esta pesquisa observou que 

nesse ano a revista publicou 21 textos sobre o mesmo tema. Os trabalhos citados comprovam 

que, pelo menos na última década, a interrupção voluntária da gestação tem sido pauta dos 

meios de comunicação brasileira, tanto durante o período de campanhas eleitorais quanto fora 

dele. 

 

O ano de 2016 foi marcado pela zika, e uma de suas consequências mais graves a 

microcefalia, segundo dados do Portal da Saúde, até 12/12/2016, foram registrados 16.874 

casos de gestantes infectadas (PORTAL DA SAÚDE, 2016).  

 

Gráfico 1: Casos prováveis de zika em gestantes, semana epidemiológica 1 a 49/2016, por UF de 
residência, Brasil, 2016. 

 

Fonte: Portal da Saúde, 2016 (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/situacao-

epidemiologica-dados-zika) 

 

Essa situação fez com que se discutisse nesse ano a ampliação do direito ao abortamento 

voluntário para gestantes infectadas com o vírus. Já no ano seguinte, em 2017, a alteração de 

duas PECs que buscavam originalmente o aumento da duração da licença maternidade de 
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mães de bebês prematuros de 120 para 240 dias, a PEC 181/2015 e a PEC 58/2011, acabou 

propondo que a vida passasse a ser defendida na constituição desde sua concepção, o que 

proibiria a realização de aborto até nos casos hoje permitidos. 

 

Essas são apenas duas discussões públicas desenvolvidas recentemente que tornam o 

desenvolvimento desta pesquisa ainda mais relevante, pois é importante saber como trata o 

tema os textos publicados nas páginas da maior revista semanal brasileira de atualidade, que 

vende mais de um milhão de exemplares em todos os lugares do país. Essa informação pode 

ajudar a sociedade a realizar um debate melhor fundamentado sobre o aborto, que se faz 

necessário, pois há uma necessidade de o Brasil desenvolver uma nova maneira de lidar com a 

questão, especialmente depois da epidemia de zika e suas consequência nos fetos gestados por 

mães infectadas. 
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2. O ABORTO                                             
 

  

“Vítimas de zika não podem ser forçadas a manter uma gravidez que pode trazer riscos ainda 
desconhecidos à sua saúde e a de seu futuro filho.” 
(Débora Diniz, 2016, Revista Época, nº 921, p.58) 

 
“A principal vítima não é a grávida, mas o bebê. Quando é possível diagnosticar a microcefalia, ele já 

tem seis meses de gestação. Tem o direito de viver, como tantas crianças com deficiência.” 
(Lenise Garcia, 2016, Revista Época, nº 921, p.59) 

 

 

Para compreender a enunciação feita por Veja sobre a interrupção voluntária da gravidez nas 

suas 51 edições publicadas durante o ano de 2016, é necessário entender o contexto 

enunciativo em que se dá o discurso, bem como compreender quem é o enunciador Veja. 

Dessa maneira, neste capítulo, será feito um breve panorama sobre como é tratado o aborto no 

Brasil, depois mostrado, rapidamente, como ele é encarado no resto do mundo, e, por fim, 

concluído com uma breve descrição da trajetória da revista e de seu posicionamento histórico 

sobre esse assunto, para que quando do desenvolvimento da análise dos textos, no último 

capítulo, o lugar de fala da semanal, o posicionamento desse enunciador e o contexto 

enunciativo no qual está inserido sejam conhecidos, como defendem as perspectivas propostas 

pela Análise de Discurso. 

 

Destacando, mais uma vez, que desenvolver este estudo durante 2016 justifica-se por ter sido 

esse um ano de eleições municipais no Brasil; nacionais dos Estados Unidos; de epidemia de 

zika, doença que ocasionou sequelas em fetos de grávidas infectadas com o vírus, antes ou 

durante a gestação, o que acabou trazendo à tona o debate sobre a legalização do abortamento 

voluntário para mulheres infectadas e de tramitação de PECs na Câmara de deputados que 

propunham a extinção dos casos atualmente considerados legais. 

 

2.1 NO BRASIL 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em dados levantados 

no censo de 2010, 86,8% da população brasileira é cristã, sendo 64,6% católica e 22,2% 

evangélica, esse total é provavelmente maior se considerarmos que grande parte dos 2% 

declarados espíritas também se declaram cristãos (ver tabela abaixo). Esses dados relativos à 
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religião são de fundamental importância para o debate sobre a questão, posto que os embates 

sobre o tema costumam se basear nas crenças religiosas dos envolvidos, principalmente por 

parte daqueles contrários à realização da prática. A formação cristã do Brasil, inicialmente 

católica e, mais atualmente, crescentemente evangélica, não permite que se realize uma 

discussão laica sobre a interrupção voluntária da gravidez e, dessa maneira, a questão da 

liberdade da mulher decidir sobre o seu próprio corpo, que é uma das reivindicações 

fundamentais dos grupos feministas (SCAVONE, 2008; BATISTA e SARDENBERG, 2011; 

EVANGELISTA, 2016; MIGUEL, BIROLI E MARIANO 2016), não pode ser defendida no 

país sem ser rebatida com argumentos baseados em fundamentos da moral religiosa cristã. 

 

Tabela 1: Percentual da população residente, por situação do domicílio e sexo, segundo os grupos de 
religião – Brasil – 2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 (https://censo2010.ibge.gov.br/) 

 

Apesar da quantidade de pessoas que se declaram sem religião ter crescido nos últimos anos, 

ainda é muito difícil realizar um debate sobre a descriminalização do aborto, havendo 

inclusive diversas tentativas de tornar mais rígidas as leis existentes, vindas principalmente da 

chamada bancada evangélica, grupo composto por deputados e senadores que se declaram 

membros desses grupos religiosos e contam também com o apoio da Igreja Católica nessa 

questão. Segundo informação publicada pela pesquisadora Magali do Nascimento Cunha, os 

parlamentares que apoiam o endurecimento da legislação são:  

 

(...) integrantes de três bancadas suprapartidárias que reúnem 373 deputados 
e senadores. Juntos, esses parlamentares representam 63% de todo o 
Congresso. Eles compõem as Frentes Parlamentares Evangélica, em Defesa 
da Vida e da Família e Mista da Família e Apoio à Vida – todas são 
formadas por religiosos católicos, evangélicos e espíritas. (CUNHA, 2017, 
p.138)  
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Atualmente, a visão oficial do Estado Brasileiro sobre o tema pode ser resumida no seguinte 

trecho extraído do Código Penal, no Título nomeado de Crimes contra a vida: 

 

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento 
Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho 
provoque: 
Pena - detenção, de um a três anos. 
Aborto provocado por terceiro 
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 
Pena - reclusão, de três a dez anos. 
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos. 
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é 
maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o 
consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. 
Forma qualificada 
Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 
um terço, se, em conseqüência 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. 
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico. 
Aborto necessário 
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento 
da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal (CÓDIGO 
PENAL, In: ANGHER p.362). 

 

Somada às hipóteses de “Aborto necessário” e “Aborto no caso de gravidez resultante de 

estupro”, definidas no Código Penal, já há no Brasil também a possibilidade de aborto de 

fetos anencéfalos, resultado de decisão tomada pelo Superior Tribunal Federal (STF) no ano 

de 2012, em votação aprovada por oito votos a favor e dois contra. Assim sendo, atualmente, 

no Brasil, só é possível a realização de uma interrupção voluntária da gravidez de maneira 

legal em três situações: 

 

1. se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 

2. se a gravidez resulta de estupro; 

3. se o feto é anencéfalo. 

 

A resistência à legalização do abortamento voluntário por parte de grupos conservadores, 

principalmente ligados às Igrejas Católica e Evangélicas, é enorme e soma-se ainda a outros 

grupos numericamente menores, mas igualmente contrários, como o formado por aqueles que 
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se declaram espíritas, e representam 2% do total (ver tabela). Eles insistem em manter a 

prática como um crime contra a vida e se manifestam fortemente contra qualquer tentativa de 

alteração do marco legal. Essa atuação foi vista claramente, em 2012, durante a votação no 

STF da descriminalização do aborto de fetos anencéfalos e, em 2014, quando a então 

presidente Dilma Rousseff, através do Ministério da Saúde, divulgou a Portaria 415 que 

regulamentava a realização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da interrupção da gravidez 

nas hipóteses permitidas em lei, portaria essa que foi revogada apenas uma semana depois de 

publicada devido à pressão desses grupos conservadores. 

 

Porém, apesar da resistência de grupos religiosos, a sociedade brasileira dá sinais de que 

deseja avançar na questão. Pesquisa desenvolvida pelo Instituto Patrícia Galvão, entre 

27/10/2017 e 06/11/2017, com 1.600 entrevistas em 12 regiões metropolitanas do país mostra 

que 45% dos brasileiros conhece alguém que já abortou, são 72 milhões de pessoas em 

números absolutos. E que 26% dos brasileiros são a favor de que a mulher possa decidir por 

interromper sua gravidez, sendo 10% nem contra nem a favor, subindo a defesa do direito à 

realização da prática para 81% em algum dos seguintes casos: gravidez não planejada; família 

sem condições de criar o bebê; gestantes de até 14 anos; feto com doença grave ou incurável; 

risco para a vida da mulher na gestação ou no parto e gravidez em decorrência de estupro 

(INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2017). 

 

Observa-se essa tendência também através da atuação do Estado, como se pode notar ao se 

considerar eventos recentes como a descriminalização do abortamento de fetos anencéfalos 

aprovada pelo STF em 2012; a tentativa da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015, de 

regulamentar a realização do aborto pelo SUS nos casos já permitidos e nos posicionamentos 

favoráveis de alguns políticos (MIGUEL, BIROLI e MARIANO, 2017) e de membros do 

judiciário em outras circunstâncias2.  

 

Assim como existe a clara manifestação da sociedade civil através de organizações não 

governamentais (ongs) como a Católicas Pelo Direito de Decidir, a Anis - Instituto de 

Bioética e até pelo apoio dado pela sociedade brasileira ao trabalho desenvolvido por ongs 

que não estão sediadas no Brasil, mas que através da internet conseguem ajudar mulheres a 

                                                           
2
 Alguns exemplos são a própria descriminalização do aborto de fetos anencéfalos aprovada pelo STF em 2012, a 

condenação do padre Luiz Carlos Lodi da Cruz pelo STJ em 2016, por impedir mulher de realizar aborto legal 
em Goiás e a revogação da prisão de cinco empregados de uma clínica de abortos clandestina no Rio de Janeiro, 
por decisão unanime de turma do STF em 2016. 
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interromper gestações indesejadas, como é o caso da conhecida ong holandesa Women On 

Web, que envia pílulas abortivas e orientação a mulheres em todo o mundo que desejam 

realizar um aborto e buscam informações na página web: www.womenonweb.org/pt/. 

 

No contexto de ilegalidade ao qual as mulheres brasileiras estão submetidas, a maior 

justificativa para a realização de pesquisas sobre esse tema é a de que a interrupção 

intencional da gestação, ainda que ilegal, é uma realidade no país. Segundo a PNA 2016, 

realizada com a liderança da antropóloga Débora Diniz, professora da Universidade de 

Brasília: 

 

Em 2016 o total estimado de mulheres de 18 a 39 anos no Brasil, incluindo 
as vivendo em áreas rurais, era de 37.287.746. Extrapolando-se a partir das 
taxas de aborto de alfabetizadas urbanas (13%), o número de mulheres que, 
em 2016, já fez aborto ao menos uma vez, portanto, seria em torno de 4,7 
milhões (DINIZ, MEDEIROS, LADEIRO, 2016, p. 656). 
 

Segundo a PNA 2016, o método mais popular de abortamento utilizado por mulheres 

brasileiras, atualmente, é o uso de medicamentos com efeitos abortivos, prática essa 

recomendada pela ONU e estimulada por ongs internacionais como a já citada Women On 

Web. A substância mais usada pelas brasileiras é o misoprostol, que é mais conhecido pelo 

nome comercial Citotec®. Dados da PNA de 2016 indicam que 48% das mulheres abortam 

com o uso de medicamentos, repetindo os números encontrados em 2010, o que é uma boa 

notícia, pois o emprego de remédios para induzir o abortamento reduz o número de 

internações para tratar sequelas causadas pela realização clandestina da prática. (DINIZ, 

MEDEIROS, LADEIRO, 2016). 

 
No entanto, apesar da popularidade do uso de medicamentos na prática abortiva diminuir a 

incidência de sérios problemas para a saúde da mulher, como a ocorrência de infecções 

decorrentes de práticas de abortamento mecânico, nas quais são introduzidos objetos como 

agulhas de crochê no útero a fim de provocar a expulsão do feto, ainda é alta a porcentagem 

de mulheres que obrigadas a recorrerem ao aborto sem acompanhamento médico acabam 

precisando ingressar no sistema de saúde para receber cuidados pós-aborto. A PNA de 2016 

mostra que 48% delas precisam de internação, o que significa uma melhora com relação aos 

56% encontrados em 2010, mas ainda indica que quase metade das mulheres que abortam no 

Brasil desenvolvem problemas decorrentes das condições em que foram obrigadas a realizar o 

procedimento (DINIZ, MEDEIROS, LADEIRO, 2016). 
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As internações em decorrência da interrupção voluntária da gestação muitas vezes, ao 

contrário de serem o fim de um processo traumático para as mulheres, acabam causando 

outros problemas além dos decorrentes da prática de abortamento inseguro em si mesma, 

porque em diversos casos a própria equipe de saúde, que deveria atender e tratar essa mulher, 

é a responsável por fazer a denúncia do crime de aborto à polícia e, assim, ela entra no 

hospital com a vida em risco por ter sido obrigada a praticar um abortamento inseguro e sai 

dali levada por policiais para a cadeia. Mesmo essa ainda sendo uma triste realidade, é preciso 

frisar que os internamentos para tratamento de sequelas oriundas de procedimentos inseguros 

diminuíram no Brasil e tudo indica que seja em decorrência da utilização de práticas abortivas 

mais eficientes e não de uma redução no número de casos (DINIZ, MEDEIROS, LADEIRO, 

2016).  

 

A interrupção voluntária da gravidez é uma prática comum no Brasil e está disseminada entre 

mulheres de todas as idades, raças, credos, classes sociais e regiões do país, os dados mostram 

que, aos 40 anos, 1 em cada 5 mulheres brasileiras já realizou um aborto (DINIZ. 

MEDEIROS, LADEIRO, 2016). A PNA 2016 destaca as seguintes particularidades por 

grupos de mulheres: 

 

Dito isto, as taxas de realização não são uniformes segundo grupos. São, por 
exemplo, maiores entre mulheres nas regiões Norte/ Centro-Oeste e 
Nordeste (15% e 18%) do que nas regiões Sudeste e Sul (11% e 6%), em 
capitais (16%) do que em áreas não metropolitanas (11%), com escolaridade 
até quarta série/quinto ano (22%) do que com nível superior frequentado 
(11%), renda familiar total mais baixa (até 1 salário-mínimo – S.M., 16%) 
do que mais alta (mais de 5 S.M., 8%), amarelas, pretas, pardas e indígenas 
(de 13% a 25%) do que entre brancas (9%), hoje separadas ou viúvas (23%) 
do que entre casadas ou em união estável (14%) e entre as que hoje têm 
filhos (15%) do que entre as que nunca tiveram (8%). Ressalvadas algumas 
variações, esse é um padrão semelhante ao observado em 2010. (DINIZ, 
MEDEIROS, LADEIRO, 2016, p. 658). 
 

A alta incidência de abortos entre as mulheres brasileiras e as complicações, às quais elas 

estão submetidas em decorrência de serem obrigadas a o realizarem em condições inseguras, 

são um relevante tema de saúde pública e precisa ser debatido pela sociedade. O 

surpreendente vigor da presença do tema nas páginas de Veja, ainda que de maneira 

tangencial nos textos, como será discutido mais adiante, é um sinal de que há interesse por 

parte dos brasileiros em debater este assunto, mas que, infelizmente, não se reflete na vontade 

dos políticos, principalmente na dos ocupantes do Poder Legislativo Federal, que são os que 

verdadeiramente podem alterar o marco legal. 
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Em 2015, os pesquisadores Luis Felipe Miguel, Flávia Biroli e Rayani Mariano, do grupo 

Demodê, da UNB, realizaram estudo sobre os argumentos utilizados pelos deputados em 

plenário tanto a favor como contra o aborto, no período que vai de fevereiro de 1991 a janeiro 

de 2015, ou seja, recuperou o debate sobre o assunto na Câmara dos Deputados em todas as 

legislaturas eleitas seguindo as regras da Constituição de 1988 até aquele momento e resumiu 

da seguinte maneira os argumentos utilizados pelos deputados sobre esse tema. 

 

Os argumentos favoráveis utilizados pelos parlamentares foram: 

 

(...) 1) a ideia de que o aborto, uma das maiores causas de internação 
hospitalar e mortalidade de mulheres em idade fértil no Brasil, deve ser 
tratado como questão de saúde pública; (2) o apelo à liberdade individual 
das mulheres, por vezes com menção expressa ao direito da mulher quanto 
ao controle sobre seu próprio corpo; (3) o fato de que a proibição do aborto 
é um fator de injustiça social e discriminação, já que as brasileiras ricas em 
geral têm acesso a formas seguras de interrupção da gravidez, enquanto as 
pobres ficam à mercê de clínicas clandestinas, métodos caseiros ou, ainda, 
ao tráfico do misoprostol, de procedência duvidosa e tomado de maneira 
incorreta; (4) argumentos jurídicos, em particular interpretações da 
Constituição brasileira que garantiriam o direito ao aborto e a defesa do 
cumprimento da legislação, com atendimento a mulheres em busca de 
abortamento legal na rede pública; e (5) argumentos ligados ao valor da 
laicidade do Estado, vendo a oposição ao direito ao aborto como indício de 
uma influência religiosa inadequada sobre o Estado brasileiro. Uma pequena 
parcela de discursos utilizou ainda argumentos macroeconômicos, ligando o 
aborto legal à redução nos custos da rede de saúde (MIGUEL, BIROLI e 
MARIANO, 2017, p. 247). 
 

Os argumentos contrários foram majoritariamente fundamentados no discurso do direito à 

vida e basearam-se em: 

 

(...) (1) nos dogmas religiosos; (2) em argumentos morais que, ainda que 
muitas vezes ecoem uma moralidade de fundo místico, evitam utilizar 
conceitos como “alma” ou a intervenção de algum ser sobrenatural; (3) na 
opinião pública, pela ideia de que o aborto não deve ser permitido porque 
surveys mostram uma maioria da população brasileira contrária à concessão 
do direito; e (4) em argumentos jurídicos, em geral, decorrentes de uma 
definição de “vida” iniciada na concepção, daí afirmando a extensão da 
proteção constitucional à vida também aos não nascidos, assim definidos 
como “pessoas”. Há ainda a presença marginal, mas não irrelevante, de 
discursos que se posicionam contra o aborto por vê-lo como parte de uma 
estratégia imperialista de contenção da população dos países do Sul. 
(MIGUEL, BIROLI e MARIANO, 2017, p. 248) 
 

Essa síntese da oposição dos argumentos feita pelos autores deixa bem claro como se 

desenvolve o debate dentro do Poder Legislativo brasileiro: os que são contra baseiam-se 
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principalmente em argumentos religiosos e morais enquanto que os que apoiam apenas 

timidamente abordam o tema como uma questão de direitos das mulheres e concentram-se 

mais em tratá-lo apenas como uma questão de saúde pública. 

 

Abaixo, gráfico de Miguel, Biroli e Mariano, que destaca a evolução da presença do assunto 

em discussões em plenário na Câmara entre 1991 e 2014, que na maior parte do tempo não 

chega nem a 40 ocorrências por ano, atingindo, em apenas dois anos, 1997 e 2008, 

ocorrências acima de 100. 

 
Gráfico 2: Discursos com tema “aborto” no plenário da Câmara dos Deputados brasileira, por ano 
(1991-2014) 

 

Fonte: MIGUEL, BIROLI e MARIANO (2017, p. 242)  

 

Ainda mais ilustrativo é o gráfico a seguir, também fruto da pesquisa de Miguel, Biroli e 

Mariano (2017), onde é possível obervar claramente que a presença da argumentação 

contrária ao aborto entre os políticos é muito mais popular do que a posição favorável, quem é 

contra a legalização da prática se manifesta publicamente muito mais e com maior intensidade 

do que quem é a favor. 
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Gráfico 3: Posições selecionadas de discursos com tema “aborto” no plenário da Câmara dos 
Deputados brasileira, por ano (1991-2014), como porcentagem do total de pronunciamentos sobre o 
tema 

Fonte: MIGUEL, BIROLI e MARIANO (2017, p. 244) 

 

A pesquisa também destaca que os políticos contrários ao abortamento voluntário utilizam-se 

muito mais dessa posição para angariar votos entre seu eleitorado do que o fazem os 

favoráveis, o que reflete o fato de que políticos e cidadãos contrários à interrupção voluntária 

da gravidez são mais engajados em defender essa posição do que os que são favoráveis, 

possivelmente pelo fato dos primeiros serem em sua maioria movidos por questões religiosas 

e morais. A filósofa Marilena Chauí explica moral da seguinte forma: 

 

Toda cultura e cada sociedade institui uma moral, isto é, valores 
concernentes ao bem e ao mal, ao permitido e ao proibido, e à conduta 
correta, válidos para todos os seus membros. Culturas e sociedades 
fortemente hierarquizadas e com diferenças muito profundas de castas ou de 
classes podem até mesmo possuir várias morais, cada uma delas referida aos 
valores de uma casta ou de uma classe social. (CHAUI, 2000, p.436) 

 

Considerar que uma moral é fruto da cultura e da sociedade é fundamental ao se observar o 

Legislativo brasileiro, pois é perceptível que a moralidade religiosa judaica cristã, defendida 

por grupos católicos, evangélicos e espíritas é usada como argumento para a produção de 

políticas sobre o aborto, inclusive as de saúde, o que faz com que o assunto seja tratado 

através de criminalização e repressão policial. 
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A luta e a organização das mulheres por igualdade com os homens remontam às origens da 

sociedade humana, mas a organização das mulheres no que se conhecem hoje como grupos 

feministas têm origens mais recentes, já no século XX,  “a maior parte das/os 

pesquisadoras/ES, (...) remonta às décadas de 1950 e 1960, quando grupos organizados 

formados por mulheres ganharam maior visibilidade especialmente na Europa e nos Estados 

Unidos” (EVANGELISTA, 2016, p.1).   

 

Desde a institucionalização do feminismo a busca pela descriminalização do aborto sempre 

foi uma busca dos grupos feministas em todo o mundo e também no Brasil, 

(EVANGELISTA, 2016). O feminismo brasileiro é majoritariamente pertencente à corrente 

dos direitos (SCAVONE, 2008), que é definido pela pesquisadora Lucila Scavone como: 

  

...centrada nas lutas pelos direitos específicos das mulheres – saúde 
reprodutiva, sexualidade, educação, trabalho, violência e política – com base 
no princípio dos direitos individuais do liberalismo democrático. Esta 
corrente associa os direitos humanos aos direitos sociais, ao considerar as 
profundas desigualdades sociais que distanciam o País das conquistas 
feministas já alcançadas nos centros hegemônicos de poder e, portanto, 
identifica-se com correntes políticas de esquerda. É a corrente política 
predominante do feminismo hoje no Brasil e em outros países da América 
Latina; diferencia-se das correntes feministas que privilegiam a luta pela 
transformação do sistema patriarcal e/ou falocrático, ou ainda daquelas que 
priorizam a luta contra heteronormatividade (SCAVONE, 2008). 

 

Esse feminismo nacional sempre foi mais inclinado à negociação política que ao 

enfrentamento. Ele se movimenta pelo menos desde a constituinte de 1988, quando enviou a 

Carta das Mulheres ao Congresso Nacional, tentando emplacar legislativamente matéria 

favorável às mulheres, mas poucas vezes defendendo abertamente a ampliação do direito ao 

aborto, numa resposta tática às pressões conservadoras que tanto espaço têm na política 

brasileira (SCAVONE, 2008). Postura que juntamente com a sub-representação da mulher na 

política reflete-se na já citada pesquisa desenvolvida por Miguel, Biroli e Mariano (2017) que 

mostra como a descriminalização é pouco defendida na Câmara dos Deputados. 

 

Essa realidade de um legislativo majoritariamente conservador baseado na moral religiosa 

cristã de um lado e de grupos feministas e da sociedade civil com demandas mais tolerantes 

de outro indica que a discussão dessa questão precisa acontecer ininterruptamente no país. A 

interrupção intencional da gestação é uma realidade no Brasil, e fingir que ela não existe custa 

vidas humanas, pois ainda que ilegal as mulheres brasileiras continuam recorrendo a essa 
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prática e morrendo por precisarem se submeter a condições precárias de atendimento durante 

o procedimento, e também por temerem procurar ajuda médica para tratar as sequelas e serem 

acusadas de cometer um crime previsto e punido pelo Código Penal em vigor. 

 

2.2 NO MUNDO   

 

Internacionalmente, vários países permitem o abortamento voluntário em suas legislações, 

com algumas variações em relação aos critérios necessários para a realização do 

procedimento. A legalização do aborto é, inclusive, uma orientação manifesta da Organização 

das Nações Unidas (ONU). A Organização Mundial da Saúde (OMS) mantém um site 

(disponível no endereço http://srhr.org/safeabortion/onde), no qual disponibiliza cartilhas 

educativas com orientações para promover práticas seguras de interrupção da gravidez, na 

tentativa de diminuir as mortes de mulheres, que acontecem em procedimentos clandestinos 

todos os dias ao redor do mundo. 

 

A ong Center for Reproductive Rights é uma organização americana que luta pelos direitos 

reprodutivos das mulheres nos Estados Unidos e no mundo. Desde o ano de 1998, ela publica 

anualmente o mapa abaixo, que ajuda a visualizar a situação atual das legislações 

internacionais sobre o abortamento intencional. Os países em vermelho só o toleram para 

salvar a vida da mulher, caso do Brasil, ou o interditam totalmente; os em laranja o aceitam 

para preservar a saúde; os em amarelo o permitem com base em problemas socioeconômicos 

e os em verde não têm restrições à prática. 
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 Figura 1: As leis sobre aborto no mundo 2017 

 Fonte: Center for Reproductive Rights (https://www.reproductiverights.org/) 

Nesse mapa, é fácil perceber que as leis mais restritivas estão concentradas na parte 

meridional do planeta, onde estão também localizados os países menos desenvolvidos 

econômico e socialmente. Dessa forma, percebe-se que proibições mais severas à prática 

acompanham condições sociais mais precárias, o que significa dizer que mundialmente 

mulheres com menos renda e garantias sociais são também as que têm menos acesso a exercer 

plenamente seus direitos reprodutivos. 

 

Destaca-se, também, no mapa que outro fator determinante para a severidade da lei é a 

influência que a religião exerce no país em questão. De um lado, estão os países nas cores 

vermelha e laranja com leis mais restritivas, que são também os mais religiosos, em níveis que 

variam desde teocracias mulçumanas como o Irã, a estados laicos de maioria católica como o 

México; e de outro, estão as nações em amarelo e verde, com legislações mais tolerantes, que 

são também os lugares com Estados e populações mais afastados de religiões. O que prova 

que a pressão religiosa não é relevante apenas para a maneira como o Brasil trata o assunto, 

mas também o é em diversos outros lugares, mostrando como a laicidade do Estado é 

importante, dentre outras coisas, para garantir os direitos reprodutivos femininos. 
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Segundo dados da ONU, estima-se que, entre 2010 e 2014, a cada 1.000 mulheres, 35 tenham 

realizado um aborto, tendo a incidência diminuído nos países desenvolvidos e se mantido 

estável nos países em desenvolvimento (ONU, 2016). Um breve resumo sobre a forma como 

o mundo trata o assunto atualmente precisa destacar que essa organização recomenda a 

legalização da interrupção voluntária da gestação, pois procura promover práticas seguras e 

menos mortíferas para as mulheres e que ongs com atuação global, como a Center for 

Reproductive Rights, afirmam que a tendência mundial é por adotar leis menos restritivas. 

Também sobressai o fato de que os países com legislações mais duras só conseguiram manter 

estáveis os índices de abortamentos realizados, enquanto que aqueles que amparam a prática 

em sua legislação diminuíram sua incidência. 

 

2.3 NA REVISTA 

 

Finalizando o panorama que este capítulo tentou traçar sobre a interrupção intencional da 

gravidez, é preciso falar especificamente da revista Veja e de seu posicionamento histórico 

sobre esse assunto. 

 

Veja é a semanal de atualidades mais vendida no Brasil, além de ser a publicação mais 

importante da maior editora do país, a Editora Abril. O aborto é uma questão polêmica, que 

mobiliza há anos grupos que o condenam totalmente, como os religiosos, e grupos que lutam 

por torná-lo mais um direito reprodutivo das mulheres, como as feministas. Esta pesquisa 

trata o assunto desde uma perspectiva da comunicação, tomando como fonte de dados Veja, 

porque considerou relevante compreender que enunciação é desenvolvida sobre o assunto, 

pela revista que mais vendeu em 2016 (AUDITORIA DE CIRCULAÇÃO, 2016). 

  

Para desenvolver a análise aqui proposta, é importante deixar claro previamente quem é Veja 

como meio de comunicação social, considerando nesta investigação meio de comunicação 

como definido por Verón: “un dispositivo tecnológico de producción-reproducción de 

mensages asociados a determinadas condiciones de producción y a determinadas modalidades 

(o prácticas) de recepción de dichos mensages.” (VERÓN, 1997).  

 

A revista Veja é a publicação mais vendida do Grupo Abril, a maior editora brasileira. De 

propriedade da família Civita, o italiano César Civita fundou a Editora Abril em Buenos 
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Aires, inicialmente para publicar revistas infantis em quadrinhos com histórias dos 

personagens da Disney, Veja é uma das criações mais recentes e mais bem sucedidas da 

editora. 

 

A história da revista é contada juntamente com a história da vida de Roberto Civita, pelo 

jornalista Carlos Maranhão, que trabalhou na redação de Veja, na biografia intitulada Roberto 

Civita: o dono da banca, de 2016. Nela, há o relato de que a escolha do nome da Editora 

Abril se deu com a seguinte intenção: 

 
Na hora de escolher o nome da editora, César pensou em várias 
possibilidades. Queria associá-lo, de alguma forma à juventude, pois afinal a 
empresa se especializaria, ao menos no início, em publicações dirigidas a 
crianças e jovens. Juventude, vida nova, mudanças, esperança... Ah, sim, o 
resultado não seria uma troca de estação? Talvez uma árvore germinada que 
cresceu e frutificou? Com essa associação de ideias, César se fixou na época 
do ano tão aguardada pelos europeus nos duros meses de inverno. Pronto, 
encontrara a solução. E foi assim que chegou ao simbolismo que buscava: o 
mês de abril, quando o hemisfério Norte acaba de entrara na primavera. 
Estava resolvido. No dia 21 de novembro de 1941 – primavera no hemisfério 
Sul – foi criada a Editora Abril. (MARANHÃO, 2016, p. 49) 
 

No Brasil, quem ficava à frente das operações da Abril era o irmão de César, Victor Civita, 

que foi o presidente da editora até o fim da década de 1970, quando os negócios da família 

Civita no país foram divididos entre os filhos de Victor: Richard e Roberto. Richard ficou 

com a distribuidora e com a Abril Cultural e Roberto com a editora e a gráfica. Dessa 

maneira, a revista Veja está intimamente ligada à personalidade de Roberto Civita, tendo sido 

a concretização de seu sonho de toda vida de publicar uma revista semanal de atualidades no 

Brasil, nos moldes da americana revista Times. 

 

Maranhão relata que a revista era seu projeto de vida e no seu todo foi um reflexo da 

personalidade de Roberto, inclusive no tratamento editorial dado ao tema abortamento 

voluntário em particular. 

 
Carregava convicções inabaláveis. Era um defensor do capitalismo (preferia 
a expressão “livre iniciativa”), da democracia representativa, da liberdade de 
expressão, do livre-comércio e do liberalismo econômico. Combatia a 
presença do Estado na economia e na vida dos cidadãos, a burocracia, os 
excessos na regulamentação, qualquer tipo de censura, os regimes 
autoritários, o socialismo, o comunismo, a esquerda e o Partido dos 
Trabalhadores (PT). Mas não gostava de julgamentos e procurava evitar o 
confronto. No campo do comportamento, sua postura era absolutamente 
liberal. Rejeitava qualquer tabu. Falava abertamente de sexo, inclusive com 
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os filhos mal saídos da infância, não se distanciou das ex-mulheres nem de 
antigos envolvimentos e defendia o aborto. (MARANHÃO, 2016, p. 17) 

 
Essa descrição feita por Maranhão das crenças pessoais de Roberto poderia ser utilizada para 

definir também o posicionamento de Veja. A revista, assim como seu idealizador e, por 

muitos anos, também realizador, era politicamente conservadora e socialmente progressista. E 

essa informação é fundamental para a realização desta pesquisa. 

 

Para Maranhão, mais do que defender o debate do tema dentro da esfera pública do 

jornalismo, Roberto era a favor da legalização da interrupção voluntária da gravidez, e essa 

era uma questão tão importante para ele, que o biografo destaca que sua vontade de defender a 

legalização chegou a ser motivo de atrito na redação de Veja. 

 
Houve um momento em que Roberto pediu com insistência que fossem 
feitas matérias defendendo a legalização do aborto. Foi motivo para mais um 
exaustivo debate. “Eu também sou a favor”, disse Guzzo. “Mas essa é uma 
questão que, ao lado da religião, envolve valores. Não podemos exigir que o 
leitor tenha os mesmos valores que nós.” Nem sempre Roberto se convencia, 
como nesse caso, motivo de uma duradoura divergência entre eles. 
(MARANHÃO, 2016, p. 287) 

 

Em pesquisa de 1997, a autora Jacira Melo, que acompanhou a cobertura da mídia sobre o 

tema entre 1996 e 1997, chega à conclusão semelhante à de Maranhão com relação à 

tolerância de Veja com relação a essa questão, como se percebe nesse trecho: 

 

Enquanto todos os demais veículos de comunicação tratavam do tema do 
abortamento sob o filtro do aborto legal, a maior revista semanal do país 
abordou a questão do aborto no campo dos direitos individuais, da 
autonomia da sexualidade feminina, do direito da mulher de decidir sobre a 
continuidade ou não de uma gravidez não desejada. Foram entrevistadas 
dezenas de mulheres - entre atrizes, cantoras, intelectuais, operárias, 
domesticas e donas-de-casa que relataram suas experiências com a prática do 
aborto. (MELO, 1997, p.6 e 7) 

 

Para desenvolver principalmente a análise qualitativa, é fundamental considerar a estabelecida 

postura socialmente liberal de Veja (MARANHÃO, 2016; MELO 1997), e especialmente seu 

posicionamento em relação ao tema desta investigação em particular, o que permite presumir, 

a priori, que o corpus provavelmente trará textos com características bastante fortes de apoio à 

descriminalização do abortamento voluntário. 
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O lugar social de fala de Veja e de seus administradores é também muito importante, para a 

análise, não é possível perder de vista que a revista enuncia desde um lugar de hegemonia: é a 

publicação que mais vende, dentro da maior editora, fundada e administrada por homens de 

uma família de origem abastada, branca e europeia e por funcionários, em sua maioria, 

jornalistas, homens, de classe média e brancos. 

  

Apenas considerando a descrição acima, já surpreende que esse perfil masculino, branco, de 

classe superior ou média apoie a interrupção intencional da gestação, pois ele contradiz, por 

exemplo, o perfil trazido por Miguel, Biroli e Mariano, em pesquisa já citada, de que o apoio 

a essa causa costuma vir majoritariamente de mulheres com alguns defensores homens 

isoladamente. Essa equipe de homens pró-aborto em Veja parece ser um reflexo da convicção 

pessoal de Roberto, que afinal foi o chefe fundador e determinava não só a linha editorial 

como as contratações, o que significa dizer que sua influência sobre o que a revista cobriria e 

através de quais profissionais isso seria feito era muito grande. 

 

Neste capítulo, foi traçado um rápido panorama acerca de como a interrupção voluntária da 

gravidez é encarada no Brasil e no resto do mundo, considerando a perspectiva religiosa e o 

ponto de vista dos movimentos feministas. Foi contada também, brevemente, a história da 

origem da revista Veja e seu posicionamento com relação ao tema. No capítulo seguinte, serão 

tratadas questões concernentes à metodologia, apresentados conceitos pertencentes aos 

campos da Análise de Conteúdo e da Análise de Discurso e que ajudam a interpretar o corpus 

em questão nesta pesquisa. 
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

 

“Quero reiterar com todas as minhas forças que o aborto é um grave pecado, porque põe fim a uma 
vida inocente; mas, com igual força, posso e devo afirmar que não existe pecado que a misericórdia de 

Deus não possa alcançar e destruir.” 
(Papa Francisco, 2016, Revista Veja, nº 2506, p.55)  

 

 

A pesquisa ora desenvolvida produz estudo de caso sobre a revista Veja em 2016. Elias 

Machado e Marcos Palácios definem estudo de caso como: “(...) modalidade de pesquisa 

amplamente utilizada que consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 

de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.” (MACHADO e ELIAS, 2007, 

P.204). O foco do estudo aqui desenvolvido está nos 21 textos publicados, pautando ou 

tratando superficialmente o tema aborto, nas 51 edições da revista produzidas no ano em 

questão. 

 

Este capítulo traz os conceitos que servirão de embasamento para a realização do estudo do 

corpus a ser desenvolvido na seção seguinte. Aqui, serão abordadas questões relacionadas à 

metodologia desta pesquisa, através de perspectivas pertencentes à Análise de Conteúdo, 

defendidas por autores como a francesa Laurence Bardin (2009), e à Análise de Discurso, 

vista através de pesquisadores como o brasileiro Milton José Pinto (2002) e o francês 

Dominique Maingueneau (2005). 

 

Apesar das técnicas propostas pela Análise de Conteúdo considerarem aspectos quantitativos 

e qualitativos dos corpora, nesta pesquisa dela somente serão aproveitadas as ferramentas que 

propiciam a análise quantitativa, pois a análise qualitativa será feita com base na Análise de 

Discurso. Isso se deve ao fato de que a Análise de Conteúdo propõe sua análise qualitativa 

como um processo que revela o sentido de um texto (BARDIN, 2009), e aqui será privilegiada 

a abordagem da Análise de Discurso, que considera o sentido de um texto como uma 

construção que se faz na inter-relação entre as condições de produção e de reconhecimento 

(PINTO, 2002; MAINGUENEAU, 2005). Dessa maneira, a utilização dessas duas correntes 

investigativas permitirá o desenvolvimento de uma análise que leve em consideração as 

informações obtidas com a utilização de técnicas quantitativas ao mesmo tempo em que 
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encara os textos como construção, o que proporcionará uma análise mais rica do que se fosse 

baseada em uma das duas tradições apenas. 

 

Esta seção está dividida em quatro subseções: a primeira desenvolve como a metodologia da 

Análise de Conteúdo se aplicará ao corpus desta pesquisa; a segunda explica quais conceitos 

do campo da Análise de Discurso serão mobilizados durante a análise do material aqui 

considerado; a terceira trata do uso combinado da Análise de Conteúdo e da Análise do 

Discursos, mostrando como isso pode enriquecer a análise e a quarta fala brevemente sobre 

gêneros e formatos jornalísticos. 

 

3.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A Análise de Conteúdo é um “método das ciências humanas e sociais destinado à 

investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa” (FONSECA, 

2009, p. 280). Há registros da utilização dessa técnica que remontam ao século XVIII 

“quando a corte suíça analisou minuciosamente uma coleção de 90 hinos religiosos anônimos, 

denominados Os cantos de Sião, para saber se eles continham ideias perniciosas, sem que 

nenhuma prova de heresia fosse encontrada.” (FONSECA, 2009, p. 280). No entanto, a 

utilização regular só se deu no princípio do século XX, quando passou a servir de ferramenta 

metodológica para diversos campos do conhecimento, como ciência política, psicologia, 

crítica literária, sociologia e comunicação. 

 

Dentro do campo da comunicação seu emprego foi muito popular na primeira metade do 

século XX. Em seu livro Análise de Conteúdo, Laurence Bardin a define da seguinte maneira: 

“A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações.” (BARDIN, 

2009, p.33). Essas técnicas têm sido usadas para estudar os meios de comunicação desde o 

princípio das investigações desenvolvidas no campo, tendo sido aplicadas em seus tempos por 

nomes como Harold Lasswell e Paul Lazarsfeld. Segundo Bardin: “O primeiro nome que de 

facto ilustra a história da análise de conteúdo é o de H. Lasswell: fez análises de imprensa e 

de propaganda aproximadamente desde 1915. Em 1927 é editado: Propaganda Techinique in 

the World War.” (sic) (BARDIN, 2009, p.17). Fonseca destaca as evoluções do método ao 

longo dos anos: “Desde a publicação do primeiro manual sobre análise de conteúdo, 
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elaborado por Berelson e Lazarsfeld em 1948, os fundamentos conceituais desse método vêm 

sofrendo revisões.” (sic) (FONSECA, 2009 p. 286). 

 

A Análise de Conteúdo foi muito influenciada pelos princípios da corrente filosófica 

positivista “cuja principal característica é a valorização das ciências exatas como paradigma 

de cientificidade e como referência do espírito humano em seu estágio mais elevado.” 

(FONSECA, 2009 p. 286). Característica que a fez ser utilizada aqui como fonte de dados 

quantitativos acerca do corpus. 

 

Considerando que pesquisas relevantes para o campo da comunicação foram influenciadas 

pela Análise de Conteúdo, esta investigação acredita que a aplicação de algumas técnicas 

desenvolvidas mais recentemente será de grande utilidade para analisar a enunciação de Veja 

sobre o aborto durante o ano de 2016. Esta pesquisa a utiliza como técnica quantitativa 

aplicada ao conjunto dos textos como unidades completas, o objetivo é determinar quais são 

os acontecimentos que fazem o abortamento ser pautado em Veja, destacando quais aspectos 

do tema geral, interrupção voluntária da gravidez, são destacados em cada texto, ou seja, 

quais são os subtemas que atraem o interesse da publicação e trazem o tema geral às suas 

páginas. Para isso, serão criadas rubricas de acordo com cada subtema encontrado e a 

frequencia de cada rubrica dará a informação de quais aspectos do tema aborto a revista 

escolheu privilegiar em suas edições. 

 
O método de criação de rubricas a ser utilizado aqui é definido por Bardin da seguinte 
maneira:  
 

Este tipo de análise, o mais generalizado e transmitido, foi cronologicamente 
o primeiro, podendo ser denominado análise categorial. Esta pretende tomar 
em consideração a totalidade de um <<texto>>, passando-o pelo crivo da 
classificação e do recenseamento, segundo a frequencia de presença (ou de 
ausência) de itens de sentido. Isso pode constituir um primeiro passo, 
obedecendo ao princípio de objectividade e racionalizando através de 
números e percentagens uma interpretação que, sem ela, teria de ser sujeita a 
aval. É o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas 
que permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos da 
mensagem. É portanto um método taxonômico bem concebido para 
satisfazer os colecionadores preocupados em introduzir uma ordem, segundo 
certos critérios, na desordem aparente. (BARDIN, 2009, p.38 e 39) 

 

O que será desenvolvido no capítulo seguinte é enquadrar cada um dos 21 textos publicados 

pela revista Veja, que trouxeram o tema abortamento voluntário de maneira central ou 
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periférica, nas 51 edições publicadas em 2016 em uma rubrica específica, mostrando quais 

delas foram mais frequentes e quais menos frequentes, o que equivale a dizer que serão 

determinados quais subtemas foram mais e menos considerados pela publicação no momento 

de decidir quais textos publicar ou não, determinar-se-á, assim, quais aspectos da interrupção 

voluntária da gestação são considerados mais relevantes para Veja e a investigação se 

aproximará a determinar qual a enunciação feita pela revista sobre o tema durante o período 

considerado. 

 

Com relação à investigação da enunciação desenvolvida por Veja sobre o aborto é relevante 

considerar o que Kientz destaca sobre a Análise de Conteúdo: 

 

(...) as mensagens dos media são quase sempre, mesmo quando assinadas, 
uma obra coletiva. Seria um tanto arriscado querer encontrar, através delas, 
indicações precisas sobre os que para elas colaboram; de fato, como 
determinar a contribuição exata de cada um? A análise das mensagens que 
são difundidas pelos media permite, entretanto, apurar com exatidão as 
atitudes, as tendências e, em última análise, o espírito que caracteriza o 
jornal, a emissora de rádio ou a rede de televisão. (KIENTZ, 1973, p.58) 

 
Kientz explica que a Análise de Conteúdo revela o posicionamento do meio de comunicação e 

não dos autores dos textos individualmente, o que é exatamente o objetivo desta investigação. 

Usando um vocabulário proposto por Bardin o que essa pesquisa visa é analisar e categorizar 

as unidades de registro (textos) para compreender como a unidade de contexto (revista Veja) 

produz enunciação sobre o aborto em suas páginas. 

 

A aplicação da Análise de Conteúdo se restringirá aos textos como unidades de registro 

completas, sem o aprofundamento de dividi-los em unidades menores, pois mais adiante isso 

será feito através das propostas da Análise de Discurso, que representará a parte mais 

importante e extensa desta pesquisa, a Análise de Conteúdo será aplicada superficialmente, 

apenas para dar uma informação quantitativa, que ilustrará o posicionamento discursivo da 

publicação. 

 

3.2 ANÁLISE DE DISCURSO 

 

As propostas teóricas desenvolvida no campo da Análise de Discurso, dentro da abordagem 

francesa e considerando a perspectiva sóciossemiótica, serão as lentes através das quais será 
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analisado o corpus durante o desenvolvimento desta pesquisa, posto que essa abordagem 

afasta-se de uma abordagem imanentista e reúne investigadores que desenvolveram trabalhos 

sobre produtos mediáticos, como é feito nesta ocasião. 

 

Suas origens remontam a meados do século XX e suas preocupações metodológicas são um 

reflexo das escolas que influenciavam as ciências sociais naquele momento, de acordo com a 

pesquisadora Eni Orlandi: “Nos anos 60, a Análise do Discurso se constitui no espaço de 

questões criadas pela relação entre três domínios disciplinares que são ao mesmo tempo uma 

ruptura com o século XIX: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise” (ORLANDI, 2001, p. 

19). 

 

Foi nessa época que o matemático e linguista norte americano Z. S. Harris inspirou com seu 

trabalho o desenvolvimento da Análise de Discurso na França, que foi em seguida 

institucionalizada por Jean Dubois (SAMPAIO, 2014). Michel Pêcheux junto com 

investigadores do Centre Nacional de la Recherche Scientifique (CNRS) reveem o “aspecto 

mecanicista da metodologia de Dubois” (SAMPAIO, 2014, p.35) e dão sequencia às 

pesquisas em Análise de Discurso na França. A partir daí acabam se estabelecendo três linhas 

teóricas em Análise de Discurso neste país: a linha de Michel Pêcheux, a linha 

sociolinguística (na qual se insere esta pesquisa) e a linha de Michel Foucault (SAMPAIO, 

2014). 

 

Em seu manual de 2002, Comunicação e discurso: introdução à análise de discursos, o 

professor Milton José Pinto descreve brevemente as preocupações e objetivos da Análise de 

Discurso, ele diz que ela “procura descrever, explicar e avaliar criticamente os processos de 

produção, circulação e consumo dos sentidos vinculados àqueles produtos na sociedade.” 

(PINTO, 2002, p.11). Os produtos comunicacionais ou textos devem ser considerados dentro 

do seu contexto, levando-se em consideração os fatores históricos e sociais que os cercam, 

além das condições de produção. 

 

Com relação à análise de textos jornalísticos impressos em particular, como é o caso da que 

será desenvolvida no próximo capítulo desta pesquisa, Pinto defende que ela “tomará como 

ponto de partida o texto publicado, associando-o, a partir de certas pistas materiais que podem 

ser encontradas em sua superfície mesma, isto é, na mistura de linguagem verbal, imagens e 

padrões gráficos.” (PINTO, 2001, p.11 e 12). 
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Nesta investigação em particular, as pistas materiais levadas em consideração são: os gêneros 

e formatos jornalísticos dos textos; o destaque dado dentro do texto ao aborto (se é o assunto 

central ou uma menção periférica); os temas aos quais aparece relacionado (política, 

economia, saúde, etc.); os personagens aos quais aparece relacionado (políticos, líderes 

religiosos, lideranças feministas, etc.); a forma como é tratado (se é mencionado para 

contextualizar criticamente, se sua menção é predominantemente informativa, se é utilizado 

para elogiar ou criticar um personagem, etc.); os tamanhos dos textos (considerando tanto o 

tamanho do texto escrito por si só, como a quantidade de espaço total, páginas ocupadas por 

fotografias, gráficos, títulos e subtítulos incluídos) e a abundância ou escassez de recursos 

gráficos, como fotografias e gráficos. 

 

Essa abordagem foi desenvolvida a partir das ideias de Dominique Maingueneau apresentadas 

em seu livro Análise de textos de comunicação e de Maurice Mouillaud, principalmente as 

encontradas no capítulo 5 do livro O jornal – da forma ao sentido. Maingueneau destaca que 

ao fazer a análise de textos de comunicação deve-se atentar, dentre outros aspectos, para o 

“(...) conjunto das operações pelas quais um enunciado se ancora na sua situação de 

enunciação.” (MAINGUENEAU, 2005, p. 108), os chamados elementos dêiticos (de pessoas, 

temporais e espaciais), para a polifonia e para o uso dos discursos diretos, enquanto que 

Mouillaud relata no capítulo em questão do seu livro como devem ser considerados os títulos 

jornalísticos e a relevância que têm, para que assim seja possível compreender sua 

enunciação. 

 

Os dêiticos são elementos discursivos que marcam o texto com relação às pessoas envolvidas 

na enunciação e ao tempo e espaço em que o discurso é desenvolvido “(...) geralmente é 

classificada segundo três domínios constitutivos da situação de enunciação: dêixis pessoal, 

espacial e temporal.” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 148). São palavras 

como pronomes (eu, ele, meu, nosso), marcas de presente, passado e futuro (recentemente, 

logo, amanhã, concomitantemente) e palavras que referem-se ao lugar onde se dá a 

enunciação (aqui, lá, essa/esta cidade, isso/esto) que ajudam e compreender a construção 

discursiva. 

 

A presença de dêiticos gera o que Maingueneau chama de enunciados embreados, pois 

dêiticos são considerados elementos embreantes. Maingueneau explica que “Pode-se produzir 

um enunciado que comporte embreantes e que esteja, portanto, em relação com a situação de 
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enunciação; fala-se então de enunciado embreado.” (MAINGUENEAU, 2005, p. 113) Dessa 

maneira, enunciados com embreantes ou dêiticos, são aqueles que trazem evidentes marcas da 

presença do enunciador. 

 

Maingueneau destaca que “Os enunciados ´embreados` constituem a imensa maioria dos 

enunciados produzidos. É difícil imaginar o que seria uma conversa que não remetesse ao 

contexto da enunciação ou que não interpelasse o co-enunciador.” (MAINGUENEAU, 2005, 

p. 114). É exatamente isso que acontece no discurso jornalístico em geral, e 

consequentemente no discurso jornalístico de revista, ele dificilmente existe sem referir-se ao 

contexto e sem interpelar o co-enunciador. A ausência de embreantes ocorre tipicamente no 

chamado discurso não embreado, o que lhe dá características enciclopédicas, que embora 

raras no jornalismo, podem ser observadas ocasionalmente, Maingueneau conceitua assim os 

discursos não embrados/enciclopédicos: “(...) não são encontrados embreantes; há 

apagamento do par eu-você e a identificação temporal e espacial se faz graças a uma 

referência dada no texto (...) que remete à competência enciclopédica (...)” 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 115). 

 

Os títulos, apesar de não haver no corpus muitos deles fazendo menção ao aborto, já que ele 

foi tratado majoritariamente de forma periférica em Veja no período analisado, são relevantes 

para o desenvolvimento da Análise de Discurso, pois são “a marca maior – da articulação do 

jornal: uma região-chave que é o articulado e articulador do jornal, a expressão de sua 

estrutura.” (MOUILLAUD, 2002, p.99), sendo assim também relevantes para entender a 

construção discursiva. 

 

Dessa forma, os operadores de análise a serem utilizados no capítulo seguinte são: dêiticos, 

polifonia, uso dos discursos diretos e títulos. 

 

Todos esses aspectos serão levados em consideração na busca por conhecer qual a enunciação 

que a revista Veja veicula durante o ano de 2016 acerca do aborto. Para Pinto “enunciação é o 

ato de produção de um texto que se opõe a enunciado, que é o produto cultural produzido, o 

texto materialmente considerado.” (PINTO, 2002, p.32). Dessa forma, podemos depreender 

que enunciado é o texto tomado em sua inteireza como algo de existência absoluta, já 

enunciação é algo cuja completude só pode ser acessada relacionalmente ao contexto em que 

se apresenta, sua existência é relacional, contextual. Verón destaca as características do par 
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enunciado/enunciação dizendo que enunciado “é da ordem do que é dito (aproximadamente 

poder-se-ia dizer que o enunciado é da ordem do ´conteúdo`)” (VERÓN, 2004. p. 216) 

enquanto que a enunciação “diz respeito não ao que é dito, mas ao dizer e suas modalidades, 

os modos de dizer” (VERÓN, 2004. p. 216). 

 

Utilizam-se aqui as definições de contexto de Milton Pinto; os conceitos de 

enunciado/enunciação de Pinto, que se aproximam também dos de Verón, e as definições de 

enunciador/destinatário e emissor/receptor como as propõem Verón em seu livro Fragmentos 

de um tecido, de 20043. 

 

Nessa obra Verón afirma que: “Em um discurso, qualquer que seja sua natureza, as 

modalidades do dizer constroem, dão forma, ao que chamaremos de dispositivo de 

enunciação” (VERÓN, 2004. p. 217). O dispositivo de enunciação é formado pelo 

enunciador, pelo destinatário e pela relação desenvolvida entre o enunciador e o destinatário 

dentro do discurso e através dele. O autor define enunciador como: “A imagem de quem fala 

(...) Aqui o termo ´imagem` é metafórico; trata-se do lugar (ou dos lugares) que aquele que 

fala atribui a si mesmo. Essa imagem contém, portanto, a relação daquele que fala ao que ele 

diz.” (VERÓN, 2004. p. 217). E assim explica o que é destinatário: “A imagem daquele a 

quem o discurso é endereçado (...) O produtor de discurso não só constrói seu lugar ou seus 

lugares no que diz; fazendo isso, ele define igualmente seu destinatário.” (VERÓN, 2004. p. 

218).  

 

Assim sendo, percebe-se que de acordo com Verón, enunciador e destinatário são entidades 

discursivas, ele afirma que “deve-se também distinguir bem, no início, o emissor ´real` do 

enunciador; depois, o receptor real do ´destinatário`” (VERÓN, 2004. p. 218). Para investigar 

a enunciação produzida por Veja sobre o aborto em 2016 esta pesquisa precisa concentrar 

seus esforços em compreender quem é o enunciador Veja e qual o dispositivo de enunciação 

que está estabelecido entre Veja e seus destinatários, não é o caso de debruçar-se sobre o 

emissor Veja e seus receptores reais. 

 

                                                           
3 Faz-se necessário nesta altura dizer que Verón utiliza os termos enunciador e destinatário apenas até o ano de 
2004, passando posteriormente a adotar enunciador e coenunciador, neste caso se utilizam enunciador e 
destinatário por serem os termos utilizados na obra de referência Fragmentos de um tecido, de 2004.   
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Ao desenvolver uma Análise de Discurso é fundamental compreender que o destinatário não é 

passivo, pois enunciação é construção relacional de sentido e atualmente a manifestação de 

agrado ou desagrado dos leitores não se restringe apenas ao poder de consumir ou não 

determinado produto mediático, em tempos de internet e liberação do polo emissor, ele pode 

facilmente expressar sua opinião sobre o produto que consome, tendo as empresas de 

comunicação de ficar atentas a essas opiniões, e preparadas para responder às demandas de 

seu público. 

 

Eni Orlandi afirma que “o discurso é efeito de sentido entre locutores” (ORLANDI, 2001, 

p.21), dentro do referencial teórico traçado até aqui, pode-se partir dessa definição e dizer que 

nesta investigação discurso é efeito de sentido entre enunciador e destinatário, que apenas 

pode ser compreendido levando-se em consideração o contexto, as condições sociais de 

produção em que ocorre. Nas palavras do pesquisador argentino Eliseo Verón: “Um discurso 

nada mais é, afinal, do que uma colocação do sentido no espaço-tempo” (VERÓN, 2004, 

p.62). 

 

O contexto é fator muito importante a ser considerado para o desenvolvimento da Análise de 

Discurso. Não é possível compreender o discurso sobre a interrupção voluntária da gestação 

presente nas páginas da revista Veja durante o ano de 2016 sem compreender como era 

percebido socialmente o tema naquele momento e sem entender quem é Veja, 

contextualização essa que foi apresentada no capítulo anterior. 

 

A contextualização é de fundamental importância para compreender o sentido da enunciação, 

o discurso de um meio de comunicação é parte formadora e é formada pelo contexto social no 

qual está inserido, sendo preciso sempre lembrar isso ao analisá-los, de acordo com Pinto 

“Definir os discursos como práticas sociais implica que a linguagem verbal e as outras 

semióticas com que se constroem os textos são partes integrantes do contexto sócio-histórico 

e não alguma coisa de caráter puramente instrumental, externa às pressões sociais” (PINTO, 

2002, p.28). 

 

Um último fator importante a ser destacado com relação às questões metodológicas referentes 

à Análise de Discurso é o fato de que cada corpus analisado necessita que o analista utilize 

determinados conceitos que são pertinentes à sua investigação particular, mas que não 

necessariamente serviriam a outro analista com outro corpus. Segundo Pinto, cada objeto 
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“exige que seu analista, de acordo com a questão que formula, mobilize conceitos que outro 

analista não mobilizaria, face a suas (outras) questões. Uma análise não é igual à outra porque 

mobiliza conceitos diferentes e isso tem resultados cruciais na descrição dos materiais.” 

(PINTO, 2002, p.19). Esse autor destaca também que a questão à qual se deve responder é 

outro fator determinante na escolha dos conceitos utilizados, e diferentes questões propostas a 

um mesmo corpus também mobilizariam conceitos diferentes: “um mesmo analista, aliás, 

formulando uma questão diferente, também poderia mobilizar conceitos diversos, fazendo 

distintos recortes conceituais” (PINTO, 2001, p. 19). 

 

Através dos conceitos propostos pela Análise de Discurso será analisada no capítulo seguinte 

a enunciação desenvolvida pela semanal de variedades mais vendida do Brasil, a revista Veja 

durante o ano de 2016 sobre o tema aborto, considerando para tanto a importância do contexto 

no qual os discursos são desenvolvidos, da não neutralidade do discurso e do posicionamento 

do enunciador.  

 

3.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO E ANÁLISE DE DISCURSO 

COMBINADAS 

 

Após ter determinado como cada uma das Análises, de Conteúdo e de Discurso, contribui 

para esta investigação é importante destacar que, apesar das diferenças conceituais e 

metodológicas entre elas, uma combinação das duas pode ser útil e enriquecedora para o 

desenvolvimento de pesquisas como esta. Sampaio destaca que “Embora sejam campos de 

pesquisa que podem se complementar em muitos estudos, AC e AD têm pontos de aderência e 

fricção.” (SAMPAIO, 2014 p.33). 

 

Dentro deste estudo de caso, particularmente, são empregadas as ferramentas que a Análise de 

Conteúdo oferece para fazer uma análise quantitativa do corpus, permitindo a determinação 

de rubricas e suas frequencias de aparecimento. Apesar da Análise de Conteúdo proporcionar 

o desenvolvimento de análises quantitativas assim como de qualitativas o que interessa neste 

caso são as informações quantitativas cuja análise ela viabiliza. Assim sintetiza Fonseca essa 

questão: 

 

Atualmente, embora seja considerada uma técnica híbrida por fazer a ponte 
entre o formalismo estatístico e a análise qualitativa de materiais (BAUER, 
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2002), a análise de conteúdo oscila entre esses dois polos, ora valorizando o 
aspecto quantitativo, ora o qualitativo, dependendo da ideologia e dos 
interesses do pesquisador (FONSECA, 2009, p. 285). 

 

Aqui, as informações quantitativas fornecidas pela Análise de Conteúdo serão 

complementares ao estudo desenvolvido através da Análise de Discurso, pois o que mais 

interessa a esta pesquisa é estudar o efeito de sentido do discurso de Veja sobre o aborto em 

2016 e para isso a Análise de Discurso é mais adequada. Isso se deve ao fato de que “a AC 

busca averiguar a incidência de determinadas expressões, construções ou referências em uma 

obra/texto. Diferente da Análise de Discurso, que busca responder “como” o texto significa, 

produz sentido, a Análise de Conteúdo preocupa-se com o que o texto quer dizer.” 

(SAMPAIO, 2014, p. 33), sendo dessa maneira as ideias da Análise de Discurso mais 

adequadas para alcançar os objetivos propostos nesta investigação. 

 

A Análise de Conteúdo só contribui nesta pesquisa com seu aspecto quantitativo, porque suas 

análises qualitativas consideram a “linguagem como transparente” e “atravessa o texto para 

buscar o sentido do outro lado” (SAMPAIO, 2014) e o que se busca aqui é ter o texto 

“interpelado pela sua discursividade” (SAMPAIO, 2014) como a Análise de Discurso permite 

fazer. 

 

3.4 GÊNEROS E FORMATOS JORNALÍSTICOS 

 

Antes de iniciar o desenvolvimento das análises, é preciso fazer uma breve reflexão sobre 

gêneros e formatos jornalísticos, pois os textos que compõem o corpus serão classificados 

também de acordo com os gêneros e formatos aos quais pertencem, como fase necessária para 

o processo de Análise de Discurso. 

 

Maingueneau diz que “todo texto pertence a uma categoria de discurso, a um gênero de 

discurso” (MAINGUENEAU, 2005, p. 59) e que o analista do discurso precisa levá-los em 

consideração ao desenvolver sua análise, pois “os gêneros de discurso pertencem a diversos 

tipos de discursos associados a vastos setores de atividade social” (MAINGUENEAU, 2005, 

p. 61). 

 

Pensando mais especificamente apenas no campo jornalístico, o professor e investigador 

brasileiro José Marque de Melo afirma que “gêneros devem ser considerados como artifícios 
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instrumentais que auxiliam a indústria midiática a produzir conteúdos, consistentes e eficazes, 

em sintonia com as expectativas da audiência.” (MARQUES e ASSIS, 2016, p.45), para Melo 

no jornalismo eles são categorias amplas que servem como guias para os leitores (no caso de 

revistas impressas) saberem de antemão algumas características dos produtos que lhes são 

oferecidos. 

 

Dentro dos gêneros jornalísticos, o professor Marques de Melo propõe uma classificação 

ainda mais específica para os produtos, os formatos jornalísticos, que ele define da seguinte 

maneira: 

 
Sendo gênero, conforme a noção aqui empregada, vocábulo que remete a 
agrupamento, há certos elementos por ele coligados, os quais podem ser 
entendidos como formas de expressão, aquelas que percebemos e que 
traduzem a vida social – e as criações que nela suscitam – por meio de 
textos, programas e materiais com diferentes características. A essas 
composições, damos o nome de formato (...). Trata-se, portanto, da matéria 
concreta veiculada em suporte impresso, eletrônico ou digital. 
 
Os formatos midiáticos são variantes dos gêneros, estando a eles 
subordinados, ao mesmo tempo em que se desenvolvem segundo suas 
lógicas internas, próprias, e multiplicam potencialidades. São, em resumo, o 
instrumento – a forma – que emissores adotam para se manifestar e para 
fazer circular conteúdos elaborados em harmonia com circunstâncias 
distintas (MARQUES e ASSIS, 2016, p.47). 
 

Durante a análise a ser desenvolvida no capítulo seguinte os textos que compõem o corpus 

serão enquadrados de acordo com as categorias conhecidas como “Classificação Marques de 

Mello” (MARQUES e ASSIS, 2016), apresentada a seguir, que é dividida em cinco gêneros 

jornalísticos e em 23 formatos. Ao lado dos gêneros são apresentadas suas respectivas funções 

segundo o autor. 

 

1. Gênero informativo: vigilância social. Composto pelos formatos: nota, notícia, 

reportagem e entrevista. 

2. Gênero opinativo: fórum de ideias. Composto pelos formatos: editorial, comentário, 

artigo, resenha, coluna, caricatura, carta e crônica. 

3. Gênero interpretativo: educação, esclarecimento. Composto pelos formatos: análise, 

perfil, enquete, cronologia e dossiê. 

4. Gênero diversional: distração lazer. Composto pelos formatos: história de interesse 

humano e história colorida. 
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5. Gênero utilitário: auxílio nas tomadas de decisões cotidianas. Composto pelos 

formatos: indicador, cotação, roteiro e serviço.  

 

Aplicando a “Classificação Marques de Mello” ao corpus em questão, dos 21 textos 

jornalísticos tratados aqui (ver Tabela 2), 14 são do gênero informativo, sendo 11 reportagens 

e 3 notas e 7 do gênero opinativo, sendo 4 cartas, 2 artigos e 1 coluna. Todos eles serão 

considerados nas discussões desenvolvidas nos tópicos que se seguem de acordo com as 

ideias propostas pela Análise de Conteúdo e pela Análise de Discurso. 

 

O gênero de um texto jornalístico é relevante para a realização de um estudo da enunciação, 

porque cada gênero cria no leitor uma expectativa, cada um tem uma condição de produção 

específica e uma condição de reconhecimento particular o que impacta a construção do 

sentido da enunciação. 

 

A investigação aqui desenvolvida resolveu considerar todos os textos publicados por Veja em 

2016 tratando da interrupção voluntária da gravidez independentemente de seus gêneros e 

formatos, pois buscou fazer a análise mais abrangente possível da enunciação da revista sobre 

o tema, considerando as construções de sentido desenvolvidas em todos os diferentes gêneros 

e formatos veiculados no período. Considera-se que a diversidade textual do corpus é um 

fator que enriquece a análise, além de fazer a discussão mais rica sobre a enunciação de Veja 

acerca do aborto no intervalo em questão.   

  

Este capítulo mostrou como as técnicas da Análise de Conteúdo em seu aspecto quantitativo 

permitem pensar sobre informações relacionadas à frequencia de aparecimento de 

determinadas características textuais no corpus; como as propostas da Análise de Discurso 

serão as bases para o desenvolvimento da análise desta pesquisa, que se preocupa com a 

produção de sentido de Veja em 2016 sobre a interrupção voluntária da gestação; como essas 

duas tradições de investigação podem ser utilizadas em conjunto produzindo uma reflexão 

mais rica e finalmente, trata brevemente sobre a questão dos gêneros e dos formatos 

jornalísticos.  

 

O capítulo que segue apresentará a análise propriamente dita dos 21 textos selecionados, 

tratando da interrupção voluntária da gestação, seja como pauta principal ou de maneira 

tangencial, nas 51 edições de Veja no ano considerado, em ordem cronológica de 
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aparecimento de cada um deles, além da síntese das conclusões obtidas com a pesquisa 

desenvolvida. 
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4. A ENUNCIAÇÃO SOBRE O ABORTO EM VEJA 
 

 

“Proibir o aborto é punir quem não tem dinheiro.” 
(Dráuzio Varela, 2016, Revista Época, nº 921, p.17) 

 

 

Este capítulo inicia-se com a apresentação e discussão dos resultados obtidos com a aplicação 

das técnicas da Análise do Conteúdo (KIENTZ, 1973; BARDIN, 2009; FONSECA, 2009), 

nos 21 textos que compõem o corpus, por tratarem do aborto como pauta ou tangencialmente, 

e finaliza-se com o desenvolvimento dos conceitos da Análise de Discurso (ORLANDI, 2001; 

PINTO, 2002; VERÓN, 2004; MAINGUENEAU, 2005; SAMPAIO, 2014) sendo mostradas 

e debatidas as conclusões obtidas através de sua utilização. 

 

Neste momento, em que os dados obtidos serão expostos, é importante começar frisando 

brevemente, mais uma vez, que não há contradição alguma em desenvolver análise qualitativa 

e análise quantitativa sobre um mesmo corpus, em aplicar sobre ele técnicas de Análise de 

Conteúdo e de Análise de Discurso, pois longe de serem correntes contraditórias elas são mais 

bem complementares: determinar a frequencia com que dada característica surge em um texto 

ou meio de comunicação só enriquece a posterior interpretação feita dessa característica desde 

uma perspectiva discursiva. Nas palavras de Bardin, essa questão, que poderia preocupar 

alguns, está resolvida com simplicidade da seguinte maneira: 

 

Na análise quantitativa o que serve de informação é a frequência com que 
surgem certas características do conteúdo. Na análise qualitativa é a presença 
ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de 
características num determinado fragmento de mensagem que é tomada em 
consideração. (BARDIN, 2009, p.21) 

 

Dito isso, a análise quantitativa obtida através da aplicação das técnicas da Análise de 

Conteúdo apresentada a seguir se preocupará primordialmente em determinar as frequencias 

com que os subtemas ou rubricas se dão em Veja, dentro do grande tema aborto, enquanto que 

a análise qualitativa, alcançada através da aplicação das propostas da Análise de Discurso 

tratará principalmente de interpretar o significado da presença ou ausência das características 

presentes em Veja sobre o assunto investigado, através da análise dos elementos dêiticos, da 
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polifonia, do uso dos discursos diretos e dos títulos que aparecem nos textos 

(MAINGUENEAU, 2005). 

 

4.1 O CONTEÚDO DA ENUNCIAÇÃO SOBRE O ABORTO 

 

A partir deste momento, são apresentados os resultados obtidos através da aplicação parcial 

das técnicas da Análise de Conteúdo (KIENTZ, 1973; BARDIN, 2009; FONSECA, 2009) ao 

corpus em questão. Faz-se necessário destacar que esse não é o ramo de investigação 

principal da pesquisa aqui desenvolvida (por isso aplicação apenas parcial das técnicas), esse 

papel é desempenhado pela Análise de Discurso, mas pela capacidade de síntese e de fornecer 

material para a confecção de auxílios visuais, como gráficos, torna-se relevante e 

enriquecedor fazer uma breve e sucinta aplicação dos seus procedimentos, a fim de facilitar a 

compreensão da enunciação que a revista Veja mostra em suas páginas a seus leitores sobre 

aborto em 2016.   

 

A revista Veja publicou 21 textos tratando sobre interrupção voluntária da gestação durante as 

51 edições do ano de 2016. São eles por ordem cronológica de aparecimento: Os favoritos, 

por ora, na seção Estados Unidos, em 10 de fevereiro; A corte de um homem só, na seção 

Estados Unidos, em 24 de fevereiro; Vírus da moda, na seção Vilma Gryzinski e O êxodo das 

grávidas, na seção Zika, ambos em 2 de março; Carta4 1, na seção Leitor, em 9 de março; 

Unanimidade nacional, na capa, em 27 de abril; O duelo mais esperado, na seção Estados 

Unidos, em 11 de maio; Trem da alegria, na seção Memória, em 24 de agosto; Richard 

Neville, na seção Datas e Entre rosas e espinhos, na seção Justiça, ambas em 14 de setembro; 

A escolha é da mulher, na seção Página Aberta, em 21 de setembro; Carta 3 e Carta 3, na 

seção Leitor e Colherás votos, na seção Eleições, todos em 28 de setembro; Curva à direita, 

na seção Eleições e De currais e caricaturas, na seção Página Aberta, ambas em 12 de 

outubro; Ele é só o começo, na seção Política e O abismo americano, na seção Estados 

Unidos, ambas em 9 de novembro; Frase do Papa Francisco, na seção Veja Essa, em 30 de 

novembro; Aborto não é crime, na seção Justiça, em 7 de dezembro e Carta 4, na seção 

Leitor, em 14 de dezembro. 

 

                                                           
4 As cartas que compõem o corpus por serem textos publicados sem títulos serão chamados aqui de Carta 1, 
Carta 2, Carta 3 e Carta 4, respectivamente de acordo com a ordem de aparição cronológica.  
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Abaixo, segue tabela que permite melhor visualização da listagem e informa adicionalmente o 

número da edição da revista e a quantidade de páginas tomadas pelo texto. 

 

Tabela 2: Textos publicados pela revista Veja sobre aborto em 2016 

TEXTOS PUBLICADOS PELA REVISTA VEJA SOBRE ABORTO EM 2016 

MÊS DATA EDIÇÃO TÍTULO SEÇÃO PÁG. 

Fevereiro 
10/02 2464 Os favoritos, por ora Estados Unidos 56-59 

24/02 2466 A corte de um homem só Estados Unidos 62-65 

Março 

02/03 2467 
Vírus da moda 

O êxodo das grávidas 

Vilma Gryzinski 

Zika 

53 

72-77 

09/03 2468 Carta 1 Leitor 27 

27/04 2475 Unanimidade nacional Capa 44-49 

11/05 2477 O duelo mais esperado Estados Unidos 74-76 

Agosto 24/08 2492 Trem da alegria Memória 100 

Setembro 

14/09 2495 
Richard Neville 

Entre rosas e espinhos 

Datas                    

Justiça 

34          

52-53 

21/09 2496 A escolha é da mulher Página aberta 60-61 

28/09 2497 

Carta 2 

Carta 3 

Colherás votos 

Leitor             

Leitor                 

Eleições 

27           

27          

60-63 

Outubro 12/10 2499 
Curva à direita 

De currais e caricaturas 

Eleições                

Página aberta 

38-42         

62-63 

Novembro 
09/11 2503 

Ele é só o começo 

O abismo americano 

Política 

Estados Unidos 

38-44              

68-76 

30/11 2506 Frase do Papa Francisco Veja essa 55 

Dezembro 
07/12 2507 Aborto não é crime Justiça 96 

14/12 2508 Carta 4 Leitor 32 

Fonte: Elaboração própria 

 

Considerando apenas as informações sobre o surgimento cronológico de textos tratando do 

aborto em Veja em 2016 destaca-se o fato de que as ocorrências iniciam-se em fevereiro e vão 

até o mês de dezembro, tendo apenas três meses (janeiro, junho e julho) sem o aparecimento 
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do tema, o que significa que o assunto foi abordado na grande maioria dos meses e ao longo 

de todo o ano. Tendo sido 2016 escolhido para ser investigado por conta das eleições 

regionais no Brasil e nacionais nos Estado Unidos; pela epidemia de zika e pela tramitação de 

projetos na Câmara de Deputados que visam proibir a prática até nas hipóteses atualmente 

permitidas. 

 

No universo desses textos, será aplicada a análise categorial, como definida por Bardin em 

seu já citado livro Análise de Conteúdo, na qual a frequencia de aparecimento de uma rubrica 

é a informação mais importante a ser revelada. As rubricas ou subtemas dentro do tema geral, 

pertinentes para melhor compreender o corpus em questão são: Aborto nas eleições/política; 

Aborto e zika; Aborto no Judiciário e Aborto e celebridades. 

 

A seguir as rubricas com suas frequências de aparecimento e os títulos dos textos que as 

compõem.  

 

• Aborto nas eleições/política: 8 ocorrências 

Os favoritos, por ora;  

Unanimidade nacional;  

O duelo mais esperado; 

Colherás voto; 

Curva à direita; 

De currais e caricaturas; 

Ele é só o começo; 

O abismo americano; 

 

• Aborto e zika: 6 ocorrências 

Vírus da moda; 

O êxodo das grávidas 

 Carta 1; 

 A escolha é da mulher; 

Carta 2 

Carta 3 
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• Aborto no Judiciário : 4 ocorrências 

A corte de um homem só; 

Entre rosas e espinhos; 

Aborto não é crime; 

Carta 4 

 

• Aborto e celebridades: 3 ocorrências 

Trem da alegria; 

Richard Neville; 

Frase do Papa Francisco 

 

A seguir, gráfico que auxilia na percepção da frequencia de surgimento das rubricas e no 

percentual que cada uma delas representa no total dos textos. As porcentagens foram 

aproximadas para números inteiros para facilitar a visualização e comparação entre os 

destaques dados às rubricas. 

 

Gráfico 4: Frequência de aparecimento das rubricas 

38%

29%

19%

14%
Aborto nas eleições/polít ica

Aborto e zika

Aborto no Judiciário

Aborto e celebridades

Fonte: Elaboração própria 

 

Apenas a determinação das rubricas e de suas frequências já fornecem muitas informações 

sobre o posicionamento discursivo da revista sobre o tema. 
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A rubrica mais frequente foi Aborto nas eleições/política, com 8 aparições, o que indica, 

neste corpus em particular, que os posicionamentos dos candidatos nas eleições municipais do 

Brasil e dos candidatos nas eleições nacionais dos Estados Unidos, ambas realizadas em 2016, 

sobre o assunto foram mencionados em vários textos. Veja considerou importante destacar 

para seus leitores o que os candidatos brasileiros e americanos pensavam sobre a interrupção 

voluntária da gestação, usando para isso quase uma dezena de textos durante a cobertura feita 

das corridas eleitorais.  

 

Essa informação é por si só um indicativo do posicionamento favorável da revista ao 

abortamento, porque a simples menção ao tema já lhe dá visibilidade e pode promover o 

debate. Um meio de comunicação com um posicionamento contrário poderia simplesmente 

realizar a cobertura sem mencionar esse assunto em particular, já que desde uma perspectiva 

jornalística a menção ao abortamento voluntário na cobertura dessas campanhas partiu quase 

que exclusivamente do interesse de Veja em lhe dar destaque, pois não houve suficientes 

critérios de noticiabilidade5 (TRAQUINA, 2008) para fazer com que ele devesse 

inevitavelmente, desde um ponto de vista jornalístico, ser abordado durante a escritura dos 

textos. As eleições municipais brasileiras não têm efeito nenhum sobre o marco legal que 

regula o aborto, visto que essa é uma atribuição da esfera federal, e a maneira como 

candidatos à presidência americana tratam tal tema não tem nenhuma interferência nas 

relações desse país com o resto do mundo, é um assunto interno sem repercussões práticas em 

outras nações, dessa maneira haveria justificativa para um meio de comunicação 

simplesmente não se referir a ele durantes tais coberturas. Se Veja trouxe a questão para suas 

páginas nesta rubrica foi intencionalmente, ela buscou com isso destacar o peso que a política 

e as eleições têm na maneira com que ele é tratado no Brasil e fez questão de frisar como se 

dão os debates sobre ele durante eleição nacional em uma grande potência econômica como 

os Estados Unidos. 

                                                           
5 Nesta pesquisa os critérios de noticiabilidade referidos são os definidos pelo pesquisador português Nelson 
Traquina (2008): “os valores-notícia de seleção referem-se aos critérios que os jornalistas utilizam na seleção dos 
acontecimentos, isto é, na decisão de escolher um acontecimento como candidato à sua transformação em notícia 
e esquecer outro acontecimento. Os valores-notícia de seleção estão divididos em dois subgrupos: a) os critérios 
substantivos que dizem repeito à avaliação direta do acontecimento em termos de sua importância ou interesse 
como notícia, e b) os critérios contextuais que dizem repeito ao contexto de produção da notícia. Os valores-
notícia de construção são qualidades da sua construção como notícia e funcionam como linhas-guia para a 
apresentação do material, sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser prioritário 
na construção do acontecimento como notícia.” (TRAQUINA, 2008, p.78) São eles: Critérios Substantivo: 
notoriedade, proximidade, relevância, novidade, tempo, notabilidade, inesperado, conflito, infração, escândalo; 
Critérios Contextuais: disponibilidade, equilíbrio, visualidade, concorrência, dia noticioso; Valores-notícia de 
Construção: simplificação, amplificação, relevância, personalização e dramatização. 
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A segunda rubrica mais recorrente foi Aborto e zika, com 6 registros, o que foi um reflexo da 

grave epidemia de zika vírus que atingiu o país entre 2015 e 2016 e deixou como pior efeito 

centenas de bebês microcéfalos, em decorrência da contaminação das mães durante as 

gestações. Neste caso, é menos óbvia a escolha de Veja em tratar do aborto ao abordar a zika, 

pois os efeitos diretos do vírus em fetos, ou impedindo a suas formações ou causando danos 

graves e irreparáveis à saúde de muitas crianças fez com que a discussão sobre a possibilidade 

de ampliação do direito à interrupção voluntária da gravidez para as mulheres infectadas com 

a zika fosse incentivada, até uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5581, foi 

movida no STF pela Associação Nacional dos Defensores Públicos – Anadep, pedindo que o 

abortamento fosse permitido nesses casos.  

 

Dessa maneira, foram atendidos critérios de noticiabilidade (TRAQUINA, 2008) suficientes 

para justificar por si só a presença da tais pautas nas páginas da revista, mas não 

necessariamente para a menção ao aborto. Isso se explica pelo fato de que na única 

reportagem desta rubrica, O êxodo das grávidas, a menção poderia simplesmente ter sido 

silenciada, pois poderia ser publicada atendendo a critérios jornalísticos sem fazer menção ao 

tema, todos os outros textos ou foram feitos por colunistas: Vírus da moda e A escolha é da 

mulher, que têm liberdade para escrever sobre os assuntos que lhes pareçam mais relevantes e 

são majoritariamente de um pensamento em consonância com a linha editorial da revista, ou 

foram cartas do leitor Carta 1, Carta 2 e Carta 3, textos esses que só são publicados, porque 

escolhidos pela revista de acordo com os critérios que ela determina.  

 

A terceira rubrica mais popular foi Aborto no Judiciário , com 4 ocorrências, das quais 3 têm 

critérios de noticiabilidade (TRAQUINA, 2008) suficientes para justificar a presença dos 

textos na revista e a menção ao tema. Eles estão em Aborto não é crime e em O julgamento do 

aborto no STF, pois ambos tratam de decisões do STF que foram noticiadas pela mídia em 

geral por ter impacto e relevância nacional e em Entre rosas e espinhos, quando são 

mencionados os processos que devem ser julgados pelo STF, durante a presidência de Carmen 

Lúcia. Já em A corte de um homem só, a menção ao assunto surge apenas para indicar que o 

ministro da suprema corte americana, Antonin Scalia, era conservador por algumas decisões 

que havia tomado entre elas contra o abortamento. Neste caso, Veja escolheu trazer a questão 

da interrupção voluntária da gravidez para o texto, pois poderia ter argumentado pelo 

conservadorismo desse personagem baseado em outras decisões dele ao longo de sua carreira, 

como posicionamentos contrários à comunidade LGBT, assim, dentro dessa rubrica, percebe-
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se também que o posicionamento da revista influenciou fortemente na frequencia de 

aparecimento. 

 

E por fim, a rubrica Aborto e celebridades, com 3 episódios. Os dois primeiros casos são 

obituários: o primeiro publicado junto aos demais obituários daquela semana, na seção Datas, 

do editor australiano Richard Neville, intitulado Richard Neville e o segundo da artista russa 

naturalizada brasileira, Elke Maravilha, sob o título Trem da alegria, que teve mais destaque 

na sessão Memória. Esses textos chamam a atenção, também, pelo fato de que mencionar a 

luta de Neville pela legalização e os abortos realizados por Elke foram opções da revista, 

esses fatos poderiam ser omitidos sem comprometer o engajamento com os critérios 

jornalísticos de noticiabilidade (TRAQUINA, 2008) e a relevância da publicação. O terceiro 

caso é uma citação do Papa, Frase do Papa Francisco, publicada na seção Veja Essa, na qual 

ele reitera que a interrupção voluntária da gestação é um pecado grave, mas afirma que é um 

ato que Deus pode perdoar, o que é uma postura, não de aceitação, mas de perdão às mulheres 

que abortam, o que vindo do máximo representante da tradicional Igreja Católica é um 

posicionamento progressista. É importante frisar que, nesta última rubrica, as duas primeiras 

ocorrências sobre o tema investigado não se justificam apenas pelos critérios de 

noticiabilidade (TRAQUINA, 2008), a menção ao tema nesses textos foi claramente uma 

escolha do meio de comunicação, enquanto que o último caso atendeu a alguns critérios de 

noticiabilidade por mostrar o aborto nas palavras do personagem Papa.  

 

Em síntese, a Análise de Conteúdo permitiu revelar que durante o ano de 2016, dos 21 textos 

publicados pela revista Veja tratando do tema aborto, central ou perifericamente, 8 abordaram 

o subtema Aborto nas eleições/política; 6 o subtema Aborto e zika; 4 o subtema Aborto no 

Judiciário  e apenas 3 o subtema Aborto e celebridades, respectivamente. Dessa maneira, 

apenas essa primeira fase da investigação já refuta a hipótese inicial, que moveu esta 

pesquisa, de que a cobertura do tema surgiria através de dois grandes tipos de acontecimentos: 

casos de práticas de abortos induzidos legais ou ilegais, que ganham notoriedade por alguma 

particularidade de determinado episódio e casos em que fatores externos às circunstâncias de 

vidas e vontades de mulheres individuais fazem toda a sociedade questionar a possibilidade de 

ampliação do direito ao aborto. O observado foi que apenas uma ocorrência corresponde ao 

primeiro caso previsto inicialmente: o presente na rubrica Aborto e celebridades, sob o título 

Trem da alegria, que trata do fato da artista Elke Maravilha ter interrompido três gestações; e 

que apenas 6 registros correspondem ao segundo caso imaginado a princípio: todos 
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englobados na rubrica Aborto e zika, sob os títulos O êxodo das grávidas, Vírus da moda, A 

escolha é da mulher, Carta 1, Carta 2 e Carta 3. Já os outros 14 textos não poderiam se 

encaixar em nenhum dos dois casos esperados previamente. 

 

Apenas considerando a frequencia de surgimento das rubricas, percebe-se que, contrariando a 

hipótese inicial, a maior ênfase dada pela revista ao falar sobre interrupção voluntária da 

gravidez foi em como ela é tratada política e eleitoralmente, seguido das relações entre zika e 

aborto e dos posicionamentos judiciais com relação a ele (próximos, com 6 e 4 ocorrências 

respectivamente), enquanto que a relação de celebridades com o aborto, seja na realização, 

defesa ou perdão a aquela que o realiza foi o subtema menos abordados, com apenas 3 

aparições. A cobertura de Veja durante o período analisado foi muito mais centrada em 

fomentar o debate acerca do tema do que em apenas se ater a cobri-lo quando ele fosse pauta 

jornalística inevitável, considerando, como destacado anteriormente, os critérios de 

noticiabilidade propostos por Nelson Traquina (TRAQUINA, 2005). 

 

4.2 OS MODOS DE DIZER O ABORTO 

 
Nesta seção é desenvolvida análise com base nos princípios da Análise de Discurso 

(ORLANDI, 2001; PINTO, 2002; VERÓN, 2004; MAINGUENEAU, 2005; SAMPAIO, 

2014). Os 21 textos que integram o corpus são observados individualmente, em ordem 

cronológica de aparecimento, considerando o contexto sócio-econômico-cultural em que 

surgem, as características históricas e editoriais do meio de comunicação que os publica, as 

regras que regem o campo jornalístico e a relação de proximidade que eles mantém entre si, 

por terem tantos fatores determinantes em comum. 

 

Como foi previamente estabelecido no capítulo anterior, nesta pesquisa as pistas materiais 

relevantes para a análise são: os gêneros e formatos jornalísticos dos textos; o destaque dado 

dentro do texto ao tema (se é o assunto central ou uma menção periférica); os assuntos aos 

quais aparece relacionado (política, economia, saúde, etc.); os personagens aos quais aparece 

relacionado (políticos, líderes religiosos, lideranças feministas, etc.); a forma como é tratado 

(se é mencionado para contextualizar criticamente, se sua menção é predominantemente 

informativa, se é utilizado para elogiar ou criticar um personagem, etc.); os tamanhos dos 

textos (considerando tanto o tamanho do texto escrito por si só, como a quantidade de espaço 
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total, páginas ocupadas por fotografias, gráficos, títulos e subtítulos incluídos) e a abundância 

ou escassez de recursos gráficos, como fotografias e gráficos.  

 

Tendo os gêneros e formatos sido apresentados de forma esquemática no capítulo anterior e as 

demais características mostradas adiante texto a texto, seguindo propostas desenvolvidas por 

Dominique Maingueneau em “Análise de textos de comunicação” e por Maurice Mouillaud, 

em “O jornal – da forma ao sentido”. Sendo a análise dos elementos dêiticos (de pessoas, 

temporais e espaciais) nos enunciados, da polifonia e do uso dos discursos diretos a maior 

contribuição de Maingueneau e a relevância dos títulos a de Mouillaud. Maingueneau destaca 

que para a compreensão da enunciação, esses elementos são “as marcas linguísticas por meio 

das quais se manifesta a enunciação.” (MAINGUENEAU, 2005, p. 105). 

 

Com relação aos gêneros e formatos jornalísticos dos 21 textos que compõem o corpus a 

tabela abaixo ajuda na visualização da classificação de cada um deles, destacando os títulos 

dos textos; o gênero aos quais pertencem; seus formatos; autores e, por fim, se os autores têm 

ou não vínculo com a revista Veja. 

 

Tabela 3: Gêneros e formatos jornalísticos do corpus 

TÍTULO GÊNERO FORMATO 

 

AUTOR(A) 

VINCULO  

COM A 

REVISTA 

Os favoritos, por ora Informativo Reportagem Nathalia Watkins Sim 

A corte de um homem só Informativo Reportagem Diogo Schelp Sim 

Vírus da moda Opinativo Coluna Vilma Gryzinski Sim 

O êxodo das grávidas Informativo Reportagem Carolina Melo Sim 

Carta 1 Opinativo Carta Altimara Costa de Oliveira Não 

Unanimidade nacional Informativo Reportagem 
Daniel Pereira e  

Thiago Prado 

Sim 

O duelo mais esperado Informativo Reportagem Duda Teixeira Sim 

Trem da alegria Informativo Nota Marcelo Marthe Sim 

Richard Neville Informativo Nota Não informado Sim 

Entre rosas e espinhos Informativo Reportagem Pieter Zalis e  Sim 
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Juliana Linhares 

A escolha é da mulher Opinativo Artigo 
Olímpio Barbosa de 

Moraes Filho 

Não 

Carta 2 Opinativo Carta Paulo Noboyoshi Arakaki Não 

Carta 3 Opinativo Carta Tercio Carneiro Ramos Não 

Colherás votos Informativo Reportagem 
João Pedroso e  

Thiago Prado 

Sim 

Curva à direita Informativo Reportagem Pieter Zalis Sim 

De currais e caricaturas Opinativo Artigo Maicon Tenfen Não 

Ele é só o começo Informativo Reportagem Thiago Prado Sim 

O abismo americano Informativo Reportagem 

Texto: Diogo Schelp e 

Duda Teixeira 

Foto: Gilberto Tadday e 

Leandro Badalotti 

Sim 

Frase do Papa Francisco Informativo Nota Papa Francisco Não 

Aborto não é crime Informativo Reportagem João Pedroso de Campos Sim 

Carta 4 Opinativo Carta 
Nézia Maria Figueiredo 

Locks 

Não 

Fonte: Elaboração própria 

 

A seguir, os textos serão examinados em ordem cronológica de aparecimento, escolha feita 

como forma de organização do desenvolvimento da análise, e serão observadas as 

características mencionadas anteriormente em cada um deles, para compreender a enunciação 

de Veja sobre o aborto em 2016. 

 

4.2.1 Os favoritos, por ora 

 

A primeira ocorrência de texto tratando sobre o tema interrupção voluntária da gravidez em 

Veja acontece na edição 2464, de 10/02/2016. Intitula-se Os favoritos, por ora e trata das 

disputas internas nos partidos Republicano e Democrata para a escolha dos seus candidatos à 

presidência dos Estados Unidos, em reportagem de quatro páginas, sendo mais de duas delas 

tomadas por grandes fotografias. O título dessa reportagem não faz referência ao abortamento 
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voluntário, pois o tema é mencionado de maneira periférica no texto. Nela a menção acontece 

durante a descrição de um dos pré-candidatos republicanos, Ted Cruz. Nesse momento, havia 

três pré-candidatos do partido Republicano à presidência: Ted Cruz, Donald Trump e Marco 

Rubio, que estavam surgindo nas pesquisas como favoritos nessa ordem. Cruz liderava e foi 

descrito como o mais conservador e para mostrar isso, a revista escolheu declarar sua posição 

com relação à religião, casamento gay, aborto e legalização de imigrantes como provas do seu 

conservadorismo, segue trecho: “Filho de um pastor evangélico cubano, Cruz faz oposição 

radical ao casamento gay, ao aborto (mesmo em caso de estupro ou incesto) e à legalização de 

imigrantes.” (WATKINS, 2016, p 58).  

 

Figura 2: Os favoritos, por ora 

 

Fonte: Watkins (2016, p 58) 

 

Nessa passagem não há polifonia, nem discursos diretos, mas observa-se uma espécie de 

dêitico de lugar, o adjetivo cubano, pois apesar de não se referir ao lugar Cuba literalmente 

faz referência ao fato de que Cruz tem origens nessa ilha, o verbete é “portador de significado 

independentemente da situação de enunciação” (MAINGUENEAU, 2005, P 109). Essa 

construção faz com que o conservadorismo do personagem fique ainda mais evidente, à 

medida que o aproxima da cristã Cuba, mostra-se ao longo da caracterização de Cruz no texto 

uma oposição entre os Estados Unidos socialmente mais liberal e a tradicionalista Cuba, que o 

originou.   
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Já nesse primeiro caso fica claro o posicionamento de Veja de atrelar a oposição à interrupção 

voluntária da gestação a conservadorismo de uma maneira negativa: Cruz não é retratado 

apenas como conservador, ele é um “conservador duro”, é um candidato que tem apelo 

principalmente entre o eleitorado religioso e distante do eleitor socialmente liberal. Esse é o 

exemplo inicial de como a semanal usa o posicionamento de um indivíduo com relação ao 

abortamento para posicioná-lo no espectro político e de como ela faz questão de utilizar esse 

assunto para isso, porque mencionar a posição com relação aos demais temas já seria 

suficiente para caracterizá-lo como conservador, a insistência em mencionar o aborto é além 

de um indicador da personalidade do ator em questão, um forte indício do posicionamento da 

publicação: ela é a favor da legalização da prática e destaca sempre que pode que quem é 

contra é conservador, está desconectado das demandas e necessidades sociais atuais e ligado a 

grupos reacionários, como os religiosos. 

 

Dessa maneira, a reportagem Os favoritos, por ora traz o aborto relacionado à política, mais 

especificamente ao personagem Ted Cruz, nesse momento pré-candidato à presidência dos 

Estados Unidos pelo partido Republicano. O assunto é abordado longe de ser o tema central, é 

usado como forma de caracterizar o personagem Cruz e por conta disso, apesar de ser uma 

reportagem de quatro páginas, com seis fotografias que juntas tomam mais de duas páginas, 

não se dá destaque ao tema nem no texto nem nos elementos gráficos. O aborto está presente 

nesse caso apenas para exemplificar o posicionamento político conservador de Cruz, o que 

indica, por outro lado, que ele poderia simplesmente nem ser mencionado no texto, sua 

presença é completamente dispensável e é fruto de uma escolha de Veja: a revista escolheu 

fazer menção, quando poderia simplesmente ter-se silenciado, o que mostra que esse é um 

assunto considerado relevante pela publicação.  

 

4.2.2 A corte de um homem só 

 

No mesmo mês de fevereiro, no dia 24, edição 2466, na reportagem A corte de um homem só, 

que tratou da trajetória de Antonin Scalia, ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, 

então recém-falecido, Veja usou pela segunda vez o posicionamento de um personagem com 

relação ao aborto como termômetro de sua rigidez em questões sociais. O título dessa 

reportagem não faz referência ao assunto, porque nela também é tratado de maneira periférica, 
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em outro texto de tamanho considerável, quatro páginas, com quase duas delas preenchidas 

com fotografias. 

 

Scalia foi até a sua morte o juiz que encarnou o conservadorismo na Suprema Corte 

americana, sempre em oposição à juíza Ruth Bader Ginsburg, representante máxima do 

liberalismo social nessa instância. Nessa reportagem a revista traz diversos posicionamentos 

dele que provam seu conservadorismo, mas nenhum é tão destacado como a interrupção da 

gestação, que é citada em três ocasiões. A primeira ao trazer decisões importantes no campo 

social, “Essa fluidez foi o que formou decisões que levaram a mudanças como o fim da 

segregação racial entre brancos e negros, a legalização do aborto e a autorização do 

casamento gay.” (SHELP, 2016, p. 63).  

 

Figura 3: A corte de um homem só I 

 

Fonte: Shelp (2016, p. 63) 

 

A segunda numa menção ao caso Roe versus Wade6, que na década de 1970 foi julgado pela 

corte e teve como consequência a descriminalização da prática nos Estados Unidos:  

 

                                                           
6
 Caso de Norma McCorvey, usando o pseudônimo Jane Roe, que em 1973 entrou com um processo na justiça 

americana pedindo o direito de abortar, afirmando ter sido vítima de um estupro. Henry Wade era o fiscal geral 
do Texas que figurou como parte contrária pedindo que lhe fosse negado. McCorvey ganhou o caso, que 
chegando à Suprema Corte definiu a jurisprudência que garantiu o direito ao aborto nos Estado Unidos, apesar 
de diferentes estados terem diferentes restrições, mas nesse momento sua filha já tinha mais de dois anos e foi 
entregue para adoção. Posteriormente Norma admitiu que mentiu quanto a ter sido estuprada e passou a declarar-
se contrária à interrupção da gestação. 
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Alguns de seus críticos viam uma incongruência entre a recusa de Scalia a 
ser um termômetro moral da sociedade e o fato de a maioria de seus votos 
favorecer causas classificadas como conservadoras – uma de suas frustrações 
foi não ter conseguido reverter a decisão do caso Roe versus Wade, sobre 
aborto. (SHELP, 2016, p. 63) 

 

Figura 4: A corte de um homem só II 

 

Fonte: Shelp (2016, p. 63) 

 

E a terceira, faz uma previsão para o futuro da corte “Até lá, porém, casos sobre aborto, 

direitos eleitorais, cotas raciais e imigração – temas cruciais para o país – serão decididos 

pelos atuais juízes e por quem quer que Obama nomeie para o lugar de Scalia.” (SHELP, 

2016, p. 65), previsão essa que acaba não se produzindo, posto que foi Donald Trump, 

sucessor de Obama, quem acabou indicando o substituto de Scalia, Neil Gorsuch. 

 

Figura 5: A corte de um homem só III 

 

Fonte: Shelp (2016, p. 65) 
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Nos trechos enunciativos que fazem referência direta ao abortamento, não se observa 

polifonia, discursos diretos, dêiticos de pessoas, temporais ou espaciais, mas eles estão 

presentes em outras passagens do texto compondo os chamados enunciados embreados 

(MAINGUENEAU, 2005), que Veja veicula como forma de aproximar-se de seu leitor 

durante a produção de sentido. Enunciados embreados são aqueles nos quais há implicação do 

enunciador no discurso através de marcas que são os elementos dêiticos (de pessoa, tempo e 

espacial), que são os mais comuns no jornalismo, pois enunciados não embreados 

“apresentam-se como se estivessem desligados de sua situação de enunciação, sem relação 

com ela” (MAINGUENEAU, 2005, p.114), são enunciados de caráter enciclopédico 

(MAINGUENEAU, 2005) e não é essa a intenção da revista ao cultivar a relação com seu 

leitor. A ausência de dêiticos ao tratar do assunto deve-se ao fato de serem menções breves e 

superficiais, apesar de repetidas.  

 

Observa-se aqui que a publicação escolhe novamente dar ênfase ao tema, pois o 

conservadorismo poderia ser exemplificado com outras decisões do magistrado, sobre outros 

assuntos, podendo o a interrupção voluntária da gestação não aparecer ou aparecer mais 

discretamente, mas como essa é uma questão cara à publicação o falecimento de Scalia se 

mostra como uma boa ocasião para discuti-la, citando o processo que a permitiu nos Estados 

Unidos e destacando que com o desaparecimento do juiz a Corte americana pode se tornar 

uma instancia mais liberal, ou seja, mais moderna. Assim como na ocorrência anterior, o 

aborto é tema periférico, e por isso as abundantes fotografias não fazem referência a ele e 

dentro do tamanho total do texto ocupa espaço pequeno e também caracteriza um 

personagem, porém dessa vez ele está ligado à justiça. 

 

4.2.3 Vírus da moda 

 

Em 02/03/2016, na edição 2467, aparece o primeiro texto a tratar o abortamento como tema 

central, relacionado com a epidemia de zika vivida no Brasil naquele momento, sendo trazido 

para a área da saúde. Na coluna de Vilma Gryzinski, Vírus da moda, Veja deu espaço para 

que a autora em texto opinativo defendesse o aborto, sua legalização e a discussão sobre ele, 

três coisas diferentes que puderam ser defendidas dentro de uma página inteira da revista. Por 

ser uma coluna, a única ilustração é uma pequena foto da autora no topo da página e seu título 
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faz referência apena ao vírus da zika, ou seja, refere-se ao fenômeno que impulsionou a 

discussão sobre a interrupção voluntária da gravidez e não a ela diretamente. 

 

Nesse texto, dos aspectos que Maingueneau observa o que chama mais atenção é a polifonia. 

Pelo próprio formato de coluna entende-se que nele a autora Vilma Gryzinski desenvolve um 

texto opinativo, ela mostra-se como “responsável pelo ato de fala” (MAINGUENEAU, 2005. 

p.137), mas em adição a isso ela traz também a fala de duas outras mulheres utilizando-se do 

discurso direto, Carissa Etienne médica dirigente da Organização Panamericana de Saúde, que 

defende que as mulheres possam decidir se abortar ou não e Solange Ferreira, pernambucana, 

mãe de um menino afetado pela microcefalia, que destaca que seu filho é uma criança 

comum, com uma vida comum. Vilma é a responsável pela fala na sua coluna, exceto nos 

momentos em que reproduz as falas de Carissa e de Solange, mas ela faz isso como uma 

forma de exemplificar algo que defende durante o resto de seu texto: que a possibilidade de 

realização do aborto deve ser debatida. Aqui a polifonia é usada como um recurso 

argumentativo, como forma de mostrar os dois lados da questão para o seu leitor, sem que 

nesses momentos a colunista que assina o texto ser a responsável pela enunciação. 

 

Colunistas em uma publicação costumam ter ideias que se não idênticas, ao menos estão em 

harmonia com o meio para o qual trabalham, neste caso é possível ir além e dizer que a 

opinião de Vilma é a opinião de Veja, pois, pelos motivos expostos em capítulo anterior, está 

claro que a publicação é favorável aos três pontos defendidos pela autora. Assim, essa coluna 

é a primeira, mas não a única, ocasião neste corpus em que a revista publica artigos autorais 

que dizem sobre o assunto o que a revista quer dizer, mas é importante destacar que de todos 

os artigos opinativos favoráveis ao abortamento, apenas esse foi escrito por uma colaboradora 

fixa da revista, Vilma é funcionária de Veja e assim sendo está submetida à sua linha editorial, 

pois seu afastamento dela pode gerar a interrupção do seu vínculo com o meio. A coluna não 

tem fotografias ou ilustrações, mas o destaque dado ao aborto está indiscutivelmente na 

centralidade que ele tem no texto. 
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Figura 6: Vírus da moda 

 

Fonte: Gryzinski (2016, p.53) 

 

4.2.4 O êxodo das grávidas 

 

Nessa mesma edição 2467, há ainda outra ocorrência, a longa reportagem de seis páginas, três 

delas com grandes fotografias de página inteira, O êxodo das grávidas, que afirma que 

diversas mulheres brasileiras grávidas estão indo para os Estados Unidos para gestar e parir 

seus filhos por medo da zika e das consequências da doença nos fetos. Apesar de o texto nem 

de longe debater o assunto tão diretamente como na coluna citada anteriormente, é muito 
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significativo que Veja tenha escolhido mencionar um estudo feito na Eslovênia e contar que 

ele foi feito graças a uma gestante que infectada por zika no Brasil decidiu interromper a 

gravidez em seu país. Segue trecho: 

 

Um dos estudos mais fascinantes, publicados recentemente na revista 
científica The New England Journal os Medicine, detalhou o caso de uma 
mulher eslovena de 25 anos que engravidou em Natal (RN). No início de 
2015, ainda na 13ª semana de gestação, ela apresentara sintomas de infecção 
por zika. De volta à Europa, já grávida de 32 semanas, um exame de 
ultrassom identificou que o feto era microcéfalo. A jovem optou por 
interromper a gestação, permitindo a realização de exames aprofundados. Os 
pesquisadores identificaram, então, uma enorme quantidade do zika no 
tecido cerebral do feto, além de estruturas neuronais destruídas por ele. 
(MELO, 2016, p. 77) 

 

Destaca-se nesse trecho que por ser a descrição de um estudo científico ele aproxima-se de 

um enunciado não embreado, “que remete à competência enciclopédica” (MAINGUENEAU, 

2005. p.115), com pouca utilização de dêiticos, mas isso é bastante significativo, porque Veja 

escolhe desenvolver uma enunciação enciclopédica falando de um assunto que desperta muita 

polêmica e que é uma prática ilegal no Brasil, quase como se ela concordasse em que o 

assunto deveria ser tratado no Brasil com a mesma naturalidade e legalidade que o é na 

Eslovênia. 

 

Como é possível ver, apesar de nessa matéria não haver defesa ou discussão sobre o aborto, 

apenas a presença de um relato abrangente de uma interrupção de gestação realizada 

legalmente já é muito significativo, posto que todas as informações acima poderiam ser 

simplesmente omitidas, dentro dessa reportagem, sem prejuízo para a cobertura jornalística da 

pauta. Apenas o fato desse relato existir nesse texto já exemplifica a opção da revista por dar 

visibilidade ao assunto, ela escolheu falar sobre um caso de aborto legal realizado por vontade 

da gestante, que ainda permitiu a condução de pesquisas sobre os efeitos da zika nos fetos, 

tratando assim do assunto desde uma perspectiva da saúde. Além da presença em si, chama a 

atenção também a naturalidade com que um meio de comunicação de um país onde a prática é 

proibida trata o tema, o relato acima parece mais o discurso de uma revista de uma nação 

onde não há restrições legais ao aborto do que de uma semanal de variedades no Brasil, a 

espontaneidade em referir-se ao assunto é por si só um posicionamento sobre ele: Veja trata 

com naturalidade o aborto, porque acredita que essa é a maneira correta de tratá-lo, e essa 

ocorrência é um grande exemplo disso. 
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Figura 7: O êxodo das grávidas 

 

Fonte: Melo (2016, p. 77) 

 

Apesar de a reportagem ser amplamente ilustrada com fotografias e infográficos nenhum 

deles faz menção ao abortamento, mas sim a mães que buscam uma forma e lugar melhor para 

levarem suas gestações, de maneira que graficamente nenhuma menção é feita ao aborto. E 

por abordar o assunto apenas perifericamente o título tampouco faz referência a ele. 

 

4.2.5 Carta 1 

 

Ainda no mês de março, no dia 9, edição 2468, é publicada na seção Leitor uma carta de leitor 

Carta 1, onde uma leitora de Veja comenta o texto da articulista Vilma Gryzinski publicado 

na edição anterior. Nessa carta Altimara Costa de Oliveira mostra concordar com Vilma tanto 

no posicionamento de que o aborto não deve ser a primeira medida considerada para grávidas 

infectadas pela zika, quanto no pensamento de que as mulheres têm liberdade de decidir sobre 

o próprio corpo, ou seja, escolher se interromper ou não uma gravidez. A presença desse texto 

é muito significativa, pois de todas as cartas recebidas pela revista na ocasião apenas essa foi 

escolhida. Como se verá mais adiante, em outro caso neste mesmo corpus foram escolhidas 

duas cartas, uma concordando com o posicionamento favorável à interrupção voluntária da 

gestação e outra discordando, mas aqui apenas a posição de apoio foi publicada, o que na 

prática resultou na veiculação de uma coluna favorável ao aborto, seguida de uma carta de 

leitor apoiando o posicionamento pró-aborto, que a publicação fez na edição anterior, e dessa 
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maneira a revista utiliza-se da opinião de uma leitora para justificar a seus demais leitores que 

o posicionamento feito tem aceitação entre os leitores, e assim sendo eles devem também 

pensar como Veja e Altimara, ou pelo menos não se chocarem com o posicionamento, porque 

dentro das páginas da revista os contrários à legalização do abortamento são minoria. 

 

Figura 8: Carta 1 

 

Fonte: Oliveira (2016, p. 27) 

 

Ao contrário do que se poderia esperar de uma carta, ela não é escrita na primeira pessoa, com 

o dêitico de pessoa no uso do pronome “eu”. Altimara escreve sua carta quase como se 

escrevesse uma coluna como a que faz referência, nela “um ´eu` implícito se dirige a um 

vocês” (MAINGUENEAU, 2005. p.114), mas em nenhum momento ela(e) declara estar 

demonstrando a sua opinião, há uma tentativa clara de afastar-se da enunciação para conferir 

maior validade ao conteúdo, como se o enunciado genérico, enciclopédico fosse mais legítimo 

que sua opinião. 

 

Nesse caso, como em todas as cartas que aparecerão, o tamanho reduzido do texto e o formato 

garante que ele seja completamente relacionado ao aborto, nelas ele é o tema central através 
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da reação de algum leitor com relação a algum texto prévio da revista que o abordou. Nas 

situações de cartas aqui estudadas também não há imagens ou fotografias ilustrando os textos, 

nem título e nessa particularmente a menção ao abortamento é feita desde uma perspectiva da 

saúde, pois assim foi feita na coluna que provocou a carta. 

 

4.2.6 Unanimidade nacional 

 

A única ocorrência de abril foi Unanimidade nacional, também a única reportagem de capa de 

todo o corpus, ocupando seis páginas, com várias fotografias e gráficos ilustrativos, no dia 27, 

edição 2475. Nesse caso, assim como aconteceu em Os favoritos, por ora, a menção à posição 

de um personagem com relação à interrupção da gestação serve como termômetro de seu 

conservadorismo, assim como surge desde um enfoque político Aqui, Eduardo Cunha, na 

época presidente da Câmara dos Deputados, é descrito como um político de posicionamento 

público conservador, ligado a Igrejas Evangélicas, e de postura não tão ortodoxa na vida 

pessoal: “Passou a pregar no púlpito contra o aborto e a homossexualidade, como receita sua igreja, 

enquanto se delicia na esfera privada com hábitos mundanos, com destaque para a degustação de 

vinhos caros.” (PEREIRA, PRADO, 2016, p.49) 

 

Figura 9: Unanimidade nacional 

 

Fonte: Pereira e Prado (2016, p.49)  

 

Como visto anteriormente em caso semelhante, apesar de Veja não fazer críticas tão 

veementes a Ted Cruz, o que acontece com Cunha é o mesmo que com Cruz: o 

posicionamento contrário de ambos ao aborto é um dos indícios claros que os colocam no 

espectro político à direita conservadora com laços profundos com a religião, o que por si só já 

é uma crítica bastante severa, posto que a política como entendida no ocidente deve ser laica, 

e indivíduos que se deixam influenciar politicamente por suas crenças religiosas são vistos 

negativamente. A grande diferença entre o que foi feito com Cruz e com Cunha é que no 

primeiro caso a revista apenas identificou Cruz como direitista conservador religioso, 
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enquanto que, no segundo caso, Cunha foi mostrado como um direitista conservador religioso 

de fachada, apenas como um meio de atingir seus objetivos políticos, que na vida pessoal não 

respeita os preceitos religiosos que defende publicamente.  

 

A diferença no tratamento dado aos dois personagens deve-se a dois fatores: primeiro que 

Cunha sendo um político brasileiro deve receber mais atenção de Veja, seguindo critérios de 

noticiabilidade jornalísticos (TRAQUINA, 2008), e assim sendo é esperado que o 

personagem mais importante tenha tanto mais destaque como seja mais seriamente analisado 

e criticado. Segundo que considerando apenas o personagem em si, por suas características e 

trajetória Cunha, por si só, desperta mais interesse mediático para um escrutínio de vida 

pessoal do que Cruz, devido às suspeitas de atividades ilícitas que pairavam sobre Cunha e 

não pairavam sobre Cruz, suspeitas essas que foram confirmadas em investigação criminal 

posterior e que, inclusive, o levaram dias depois a perder seu posto de presidente da Câmara e 

em seguida à cadeia. 

 

No trecho destacado faz-se uma oposição entre a vida privada de Cunha e seu posicionamento 

público e político, mas indica-se também uma oposição temporal, antes e depois de sua 

conversão religiosa, como explica Maingueneau “O compartimento de base do plano 

embreado é necessariamente o presente dêitico, que permite situar o passado (anterior a esse 

presente) e o futuro (posterior a esse presente).” (MAINGUENEAU, 2005. p.116). Aqui esse 

destaque para um antes e um depois da conversão “tornou-se evangélico”, é importante, 

porque ele explica além de uma mudança de comportamento a implementação de uma tática 

eleitoral: posicionar-se publicamente como um conservador, conforme defendem os 

princípios de sua religião, para ganhar votos junto aos fiéis. Dessa maneira Cunha não é 

apenas conservador, o que já seria considerado negativo em Veja, mas ele é um conservador 

de ocasião, apenas para angariar votos, pois o seu comportamento privado e pregresso (como 

é deixado claro na reportagem e no trecho) não pode ser descrito como conservador. 

 

Por ser o único texto que aparece também na capa de Veja ele tem dois títulos, o da capa 

#fera, odiado e do mal e o da reportagem em si Unanimidade nacional, mas nenhum deles faz 

referência ao aborto, que é mais uma vez tratado de maneira periférica apenas, mencionado 

por escolha da revista para caracterizar a personalidade de um determinado personagem, dessa 

maneira, o espaço textual que lhe é dedicado é reduzido e as várias fotografias e infográficos 

não lhe fazem referência.  
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4.2.7 O duelo mais esperado 

 

Em maio houve: O duelo mais esperado, reportagem em quatro páginas, com fotografias e 

gráficos, no dia 11, edição 2477. Essa reportagem trata da definição de quem seriam os 

candidatos republicano, Donald Trump, e democrata, Hilary Clinton, às eleições presidenciais 

dos Estados Unidos, mas demora-se muito mais em descrever a personalidade de Trump. 

Nela, afirma-se que Trump não é um republicano tradicional e que sua plataforma de governo 

é muito mais baseada em sua personalidade e crenças pessoais do que em princípios da 

direita. Assim sendo, a menção ao aborto surgiu durante a caracterização do governo do ex-

presidente americano Ronald Reagan: “Nos anos 1980, o presidente uniu os que eram 

conservadores na vida social (religiosos, contra o aborto), os entusiastas do livre mercado e os 

defensores de uma política externa mais intervencionista.” (TEIXEIRA, 2016, p.78), esse sim 

um governo conservador e tipicamente direitista, para Veja, que foi posto como diferente de 

um possível governo de Trump, que apesar de não poder ser chamado de esquerdista, 

provavelmente seria mais “trumpista” que republicano.  

 

É feita uma comparação temporal, o ano de 2016 com o de 1980, para opor um republicano 

como Trump, mais preocupado com seus próprios pensamentos do que com os do partido a 

um como Reagan, mais afinado com os ideais da legenda e a posição com relação à 

interrupção da gestação é um dos pontos usados para posicionar cada um deles. Apesar de o 

trecho não fazer referências ao presente dêitico (MAINGUENEAU, 2005) ele fica claro em 

oposição ao passado que é nominalmente mencionado: 1980. 

 

Figura 10: O duelo mais esperado 

 

Fonte: Teixeira (2016, p.78) 
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Aqui, mais uma vez, o conservadorismo de um personagem político é determinado através de 

uma série de posições somadas, estando entre elas a oposição ao abortamento, o que mais uma 

vez poderia não ter sido mencionado, sendo a presença do tema nessa reportagem fruto da 

vontade de Veja de lhe dar espaço, trazendo a questão para a arena política. Da mesma 

maneira, apesar de ocupar cinco páginas amplamente ilustradas, nenhum elemento gráfico faz 

referência à interrupção voluntária da gravidez, pois a citação a ela é muito periférica e até 

dispensável no texto, e por isso ele passa também despercebido no título da reportagem. 

 

4.2.8 Trem da alegria 

 

Após o intervalo de silenciamento mais longo do período considerado, em 24 de agosto, na 

edição 2492, surge a primeira menção ao tema em quase três meses, que à primeira vista 

poderia encaixar-se na hipótese inicial de casos de práticas de abortos induzidos legais ou 

ilegais que ganham notoriedade por alguma particularidade de determinado episódio. Na nota 

de página inteira Trem da alegria, da seção Memória, que traz o obituário da artista Elke 

Maravilha, ilustrado com uma fotografia sua, faz-se referência aos três abortamentos 

realizados por ela, o que poderia dar notoriedade a esses casos por terem sido praticados por 

uma mulher pública, porém aqui, mais uma vez, o posicionamento com relação à questão é 

usado para determinar a personalidade do indivíduo. Seu posicionamento pró-aborto é 

divulgado quando se descreve sua personalidade: “A decisão de viver a vida sem freios fez 

dela, a seu modo, uma libertária. Elke teve oito casamentos, realizou três abortos e amava os 

gays.” (MARTHE, 2016, p. 100), assim como ocorreu nos casos anteriores, no entanto esse é 

o único caso mais extremo do corpus, pois esse é o único indivíduo que não apenas apoia, 

como realizou três abortos. 
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Figura 11: Trem da alegria 

 

Fonte: Marthe (2016, p. 100)  

 

Por ser um obituário, ainda que mais longo do que os tipicamente publicados na revista o 

texto tem um caráter enciclopédico (MAINGUENEAU, 2005) com poucos dêiticos, por se 

tratar de um texto acima de tudo biográfico, há dois discursos diretos que são falas da própria 

Elke e os dêiticos temporais e espaciais existem para contar sua história, as realizações dos 

abortos em questão são colocadas como fatos de um passado indefinido. 

 

É importante destacar que Elke é a única mulher brasileira identificada em 2016, nos 21 

textos publicados mencionando o tema, como tendo interrompido a gravidez voluntariamente, 

essa escassez de exemplificação pessoal e nominal, apesar de a PNE 2016 indicar que aos 40 



75 

 

anos 1 em cada 5 mulheres brasileiras já realizou um aborto (DINIZ. MEDEIROS, 

LADEIRO, 2016), deve-se ao fato de a prática ser um crime no Brasil e identificar uma 

mulher nessas circunstâncias, equivale a identificá-la como uma criminosa. No caso de Elke, 

três fatores contribuíram para a publicação dessa informação, além da, a essa altura já 

observada, inclinação da revista: primeiramente os crimes provavelmente já estariam 

prescritos considerando a idade dela, segundo foram publicados em um obituário, o que não 

poderia causar mais problemas legais a essa mulher e em terceiro ela sempre se posicionou 

como uma pessoa transgressora, o que abre uma possibilidade real de publicação desses fatos 

ainda que as duas situações anteriores não existissem.  

 

O aborto aparece relacionado ao fato de ter sido realizado por uma celebridade. Esse é o texto 

que chega mais perto de discuti-lo desde a perspectiva de uma mulher que o realizou, ainda 

que praticamente não o faça, ele apenas relata, mas tem grande significado quando se 

considera que é o único que mostra uma mulher que abortou, traz a prática para um caso real e 

o afasta dos posicionamentos teóricos sobre o aborto dos outros, é importantíssimo destacar 

também que ele tratou não das interrupções da gravidez de uma mulher qualquer, mas da 

transgressora Elke Maravilha, o que indica que para realizar um abortamento no Brasil, seja 

ele legal ou ilegal, já se exige muito valor de uma mulher, porém muito mais ainda é 

necessário para que ela se identifique como tal, e não apenas pelas implicações legais, mas 

pelo julgamento moral de fundo religioso que as acusam de atitudes pecaminosas, ademais de 

criminosas. 

 

A única foto que ilustra a nota de página inteira, não faz menção ao tema, pois nesse caso a 

vida e a morte de Elke são os assuntos destacados graficamente, tampouco há referência no 

título. 

 

4.2.9 Richard Neville  
 

No mês de setembro houve algumas ocorrências e a edição 2495, do dia 14, trouxe duas delas. 

A primeira foi outro obituário, dessa vez do jornalista australiano Richard Neville, em nota de 

mesmo nome na seção Datas. Mais uma vez, o posicionamento do personagem com relação 

ao aborto é usado para definir sua personalidade, Neville foi um jornalista progressista, que 

lançou em 1963 uma revista satírica de contracultura em seu país, a Oz, na qual defendia 

algumas bandeiras socialmente liberais como a interrupção voluntária da gestação: “Suas 
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capas tratavam de temas como aborto, homossexualidade e censura.” (VEJA, 2016 p.34). 

Assim como o obituário anterior, tem caráter enciclopédico (MAINGUENEAU, 2005) por 

seu objetivo biográfico, com ainda menos dêiticos por ser uma nota ainda mais curta, a frase 

que fala sobre o abortamento apenas descreve as pautas que compunham suas capas. 

 

Figura 12: Richard Neville 

 

Fonte: Veja (2016 p.34) 

 

O mais relevante aqui é que outra vez a menção ao tema foi completamente discricionária, 

podendo a revista indicar de maneira satisfatória os posicionamentos sociais de Neville, sem 

fazer menção à interrupção voluntária da gravidez, ela foi trazida ao texto relacionada apenas 

ao fato de um homem célebre tê-lo defendido publicamente. Esse obituário é muito menos 

significativo do que o anterior por se tratar de um homem não brasileiro e não mereceu nem a 

publicação de sua foto no topo da seção, pois outros acontecimentos também publicados nela 

foram considerados mais relevantes por Veja e ocuparam todo o espaço dedicado a 
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ilustrações, tampouco mereceu o destaque de um título, porque nenhum obituário publicado 

na seção recebe título. 

 

4.2.10 Entre rosas e espinhos 
 

A outra aparição nessa edição foi Entre rosas e espinhos, na seção Justiça, texto que 

apresentava a então nova presidente do STF, Cármen Lúcia, em duas páginas com fotografia e 

gráfico ilustrativo, aproximando-o mais uma vez da perspectiva jurídica. Nesse caso a menção 

ao tema é bastante mais objetiva, nem serve para caracterizar a personagem, nem parece ter 

sido mencionado apenas pela vontade da revista em trazer a tona o assunto, é pertinente a 

referência nesse caso, pois um julgamento sobre o aborto de fetos afetados pelo zika vírus 

seria um dos próximos desafios que Cármen Lúcia enfrentaria na presidência do STF, sendo 

esse, até aqui, o caso em que o aparecimento do abortamento, apesar de não ser o tema 

principal, ser o mais adequadamente justificado apenas por critérios de noticiabilidade 

(TRAQUINA, 2008) e não por inclinações editoriais de Veja. Segue trecho: “Em seguida, ela 

poderá incluir na pauta temas como o direito ao aborto para grávidas contaminadas pelo vírus 

zika, a ação que pede a reposição das perdas provocadas por planos econômicos e a divisão 

dos royalties do petróleo entre os estados.” (ZALIS e LINHARES, 2016, p.53).  

 

Figura 13: Entre rosas e espinhos 

 

Fonte: Zalis e Linhares (2016, p.53) 

 

Como é possível perceber não houve debate sobre o assunto, apenas enumeram-se alguns dos 

temas mais relevantes que a presidente do STF deverá pautar, mais uma vez em texto que se 

aproxima do caráter enciclopédico (MAINGUENEAU, 2005) pela falta de dêiticos. Nas duas 
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páginas que ocupa a reportagem a fotografia e o infográfico que a ilustram não fazem 

referência ao tema, assim como o título, pois apesar de ser essa uma ocorrência justificada por 

critérios de noticiabilidade (TRAQUINA, 2008) ela ainda o traz de maneira periférica. 

 

4.2.11 A escolha é da mulher 

 

Nesse mesmo mês, em 21 de setembro, edição 2496, Veja publica na seção Página aberta, 

artigo de duas páginas, com ilustração, do médico Olímpio Barbosa de Moraes Filho, 

intitulado A escolha é da mulher, no qual o autor defende claramente o direito das grávidas 

infectadas pelo vírus da zika de interromper a gestação. Esse é o texto mais explícito de 

defesa do aborto, já declarando seu posicionamento no título: A escolha é da mulher e 

reafirmando no subtítulo: “Não cabe ao Estado decidir se a gestante deve ou não manter a 

gravidez diante do risco de microcefalia do bebê, mas apoiá-la e garantir-lhe assistência 

qualquer que seja a sua opção.” (MORAES FILHO, 2016, p.60).  

 

Esse é o primeiro título dos textos já analisados que traz em si a palavra aborto. Segundo 

Mouillaud, esse é um título anafórico, pois “lembra os acontecimentos que começaram antes 

do número e dos quais a duração excede a duração” (MOUILLAUD, 2002, p. 105) da revista, 

ou seja, ela faz referência a uma discussão que existia antes dessa edição de Veja e que 

continuará depois. Esse caráter anafórico é dado pela presença do artigo definido “a” 

(MOUILLAUD, 2002) e esse tipo de título indica a perenidade do assunto, que é pautado 

constantemente pelos meios de comunicação. 

 

Aqui o médico se posiciona em primeira pessoa, utilizando dêiticos de pessoas 

(MAINGUENEAU, 2005), característica do formato artigo, citando entre outros argumentos a 

recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de “aborto nos casos de sorologia 

positiva para zika” (MORAES FILHO, 2016, p.60) e o parecer favorável dado pela 

Procuradoria-Geral da República (PGR) ao STF no pedido de garantia do direito ao aborto 

para grávida de fetos infectados. O texto está também permeado de dêiticos de tempo “hoje”, 

“naquele tempo”, “no início do ano”, indicando, assim como faz o título, que ele refere-se a 

um assunto que tem uma duração contínua no tempo, começou no passado e permanecerá no 

futuro, ou seja, para Moraes Filho a discussão teve, tem e terá relevância social e 

consequentemente mediática. 
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Figura 14: A escolha é da mulher I 

 

Fonte: Moraes Filho (2016, p.60) 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Figura 15: A escolha é da mulher II  

 

Fonte: Moraes Filho (2016, p.61) 

 

Apenas pela recomendação da OMS e pela ADI 5581, movida no STF pela Anadep, já 

existem motivos suficientes para o assunto ser tratado pelo jornalismo de revista, ou seja, a 

publicação da pauta atende a critérios de noticiabilidade (TRAQUINA, 2008), porém é 

importante destacar que o gênero textual escolhido aqui é muito relevante. Em um artigo 

autoral o escritor pode defender qualquer posicionamento que desejar, desde que o meio de 

comunicação concorde em publicá-lo, em um artigo não há necessidade de mostrar outro lado 
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que não a opinião do autor, e assim, ao não escolher publicar uma reportagem, por exemplo, 

sobre o assunto Veja opta por não mostrar os dois lados da questão, como seria obrigada por 

procedimentos jornalísticos a fazer se decidisse publicar um texto noticioso. O fato de o artigo 

ser assinado por autor que não é colaborador regular da revista é também relevante, porque 

ele tem mais liberdade de se expressar livremente, por não ter necessidade de se preocupar em 

agradar aos leitores nem ao meio que seria seu empregador. 

 

É importante destacar, também, que o autor é um médico e não um jornalista como a maioria 

dos articulistas da revista, numa tentativa clara de dar ao tema uma legitimidade vinda do 

conhecimento médico, área que goza de prestígio social e pode se manifestar com propriedade 

técnica sobre o abortamento. Assim sendo, apesar da publicação do assunto atender a critérios 

jornalísticos suficientes, a escolha do gênero textual opinativo e de um autor não submetido 

aos constrangimentos produtivos do jornalismo e detentor do prestígio social outorgado pela 

medicina e por sua atuação profissional como ginecologista, são provas claras da vontade da 

revista em pautar o tema trazendo apenas o posicionamento favorável e a partir de uma fonte 

técnica respeitada socialmente, desconsiderando o ideal buscado pelo jornalismo da 

imparcialidade, Veja utilizou-se de todas as ferramentas ao seu alcance para tratar o tema de 

maneira parcial, mantendo sua pertinência para publicação em meio jornalístico, por isso um 

artigo assinado por um médico que não é colaborador habitual. 

 

Destaca-se também a ilustração que ocupa quase metade da segunda página do artigo, que 

mostra uma mulher grávida com o rosto coberto por uma tarja preta que remete a censura ao 

lado de um mosquito aedes aegypt (mosquito que transmite a zika) e com um bisturi apontado 

para sua barriga, sendo essa a primeira ilustração presente no corpus que faz menção ao 

aborto. A mulher retratada aqui parece ameaçada pela zika e censurada no seu direito de 

decidir levar adiante ou não sua gestação. Ambos, texto e ilustração, são muito explícitos na 

defesa do direito da realização de uma interrupção de gestação voluntária e legal em casos de 

infecção pela zika, encarando a questão desde um ponto de vista da área de saúde. 

 

4.2.12 Carta 2 e Carta 3   

 

Na semana seguinte, em 28 de setembro, edição 2497, a revista publica duas cartas de leitor 

na seção Leitor, Carta 2 e Carta 3. Os temas que aparecem nessas seções de feedback dos 
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leitores costumam ser os mais comentados das edições anteriores, e era de se esperar que um 

artigo sobre aborto, ainda mais um tão claramente favorável, fosse dos textos que mais 

chamassem atenção. Nessas publicações, Veja respeita um pouco mais o ideal de 

imparcialidade7 jornalística ao publicar um depoimento a favor e outro contra a interrupção da 

gravidez, apesar de ainda haver características a serem destacadas na escolha de quais cartas e 

publicar e como. O texto que vem primeiro é o favorável, tem o dobro do tamanho do outro, 

faz referência ao artigo citando data de publicação, título do artigo, nome completo e cargo do 

autor, usa de uma linguagem objetiva e clara e argumenta baseado na liberdade da mulher de 

decidir sobre seu corpo e sua vida, argumentos caros ao feminismo e que embasaram a luta 

pela legalização em países ocidentais desenvolvidos há décadas: 

 

Cristalino o artigo “A escolha é da mulher” (Página Aberta, 21 de setembro), 
do professor Olímpio Barbosa de Moraes Filho. Numa sociedade 
democrática, a mulher é que deve ser a senhora de seu ser. Manter ou não 
uma gravidez de risco deve ser escolha dela. (ARAKAKI, 2016, p.27) 
 

Por último, vem o texto contrário, com metade do tamanho, referindo-se apenas ao autor por 

seu sobrenome, usando uma linguagem que pretende impactar com o uso de palavras fortes e 

contraposições entre vida e morte e argumenta com base na preservação da vida, argumento 

caro aos grupos religiosos que defendem a proibição: “Lamentável o artigo do professor 

Olímpio Filho. Como médico, ele deve ter feito um juramento: proteger a vida – sim, a vida, e 

não a morte” (RAMOS, 2016, p.27). 

 

Assim como no caso da Carta 1, analisado anteriormente, o pequeno tamanho do texto e o 

formato fazem com que eles tratem apenas do aborto, em referência a texto publicado 

anteriormente e neles tampouco há ilustrações, fotografias ou mesmo título. 

 

Apesar de serem cartas de leitor o que deixa claro que manifestam as opiniões dos leitores que 

as assinam é interessante notar que nenhum dos dois escreve na primeira pessoa, não há 

dêiticos de pessoas, eles tentam distanciar-se de seus textos, na tentativa de impregná-los de 

maior seriedade. 

 

 

                                                           
7
 Aqui se faz referência ao ideal de imparcialidade jornalística que o jornalismo declara ser uma ideia norteadora 

do seu trabalho, como forma de buscar legitimação social para a atividade jornalística (TRAQUINA, 2005; 
SAMPAIO, 214). 
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Figura 16: Carta 2 e Carta 3  

 

Fonte: Arakaki e Ramos (2016, p.27) 

 

4.2.13 Colherás votos 

 

Finalizando as ocorrências de setembro, nessa mesma edição, há Colherás votos, matéria de 

quatro páginas, com fotografias e gráficos, que trata da grande quantidade de candidatos 

evangélicos com chances reais de chegarem às prefeituras de capitais brasileiras. Nessa 

ocorrência, o posicionamento com relação ao aborto é usado para determinar a personalidade 

não de um indivíduo específico, mas de um grupo de indivíduos: os integrantes de Igrejas 

Evangélicas no Brasil, aproximando o assunto mais uma vez da política. Aqui, em aspas do 

professor de sociologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rogério Baptistini, essas 

Igrejas são caracterizadas da seguinte maneira: 

 

A expansão dessas igrejas ajuda a fomentar um discurso conservador em 
decorrência de alguns dos preceitos que elas defendem, como o veto ao 
casamento gay e a proibição ao aborto. Os pastores não operam no vazio: 
esse discurso encontra eco em uma tendência conservadora latente na 
sociedade brasileira (PEDROSO e PRADO, 2016, p.60-61). 
 

Discursivamente, chama a atenção, primeiramente, o uso do discurso direto que “não se 

contenta em eximir o enunciador de qualquer responsabilidade, mas ainda simula restituir as 

falas citadas e se caracteriza pelo fato de dissociar claramente as duas situações de 

enunciação: a do discurso citante e a do discurso citado.” (MAINGUENEAU, 2005, p. 140), 
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assim sendo não foi uma escolha direta de Veja usar o posicionamento com relação ao tema 

como indicador do conservadorismo do grupo, mas ela escolheu a fonte que o fez, então no 

fim ainda há muita margem discricionária da ocorrência dessa menção, pois se não quisesse 

trazer à tona o assunto poderia, simplesmente, buscar outra fonte ou usar outra parte da 

entrevista com Baptistini. Dessa forma, mais uma vez, ainda que usando para isso as palavras 

de uma fonte, a revista escolhe usar o posicionamento com relação ao aborto como indicador 

de conservadorismo político, nesse caso de um grupo. Apesar de haver fotografias e 

ilustrações nenhuma delas faz referência nem periférica à interrupção voluntária da gravidez, 

tampouco o faz o título. 

 

Figura 17: Colherás votos 

 

 

Fonte: Pedroso e Prado (2016, p.60-61) 

 

4.2.14 Curva à direita 

 

Em outubro, apenas a edição 2499, de 12 de outubro de 2016, falou sobre interrupção 

voluntária da gravidez, em uma matéria e em um artigo opinativo. Na primeira aparição, na 

reportagem de cinco páginas, Curva à direita, sobre o resultado das eleições municipais, 

surge a ocorrência mais emblemática da prática, já recorrente de Veja, de usar a posição do 

personagem com relação à legalização do aborto para determinar sua posição no espectro 
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político, pois ela ocorre não no corpo da matéria, mas em um gráfico, que encerra a 

reportagem, mostrando cinco políticos de direita e encaixando-os em subcategorias dentro da 

direita. Seguem as categorias seguidas de seus representantes: O Tradicional, Ronaldo Caiado 

(DEM); O Religioso, Marco Feliciano (PSC); O Neoliberal, Henrique Meireles (PSD); O 

Populista, Jair Bolsonaro (PSC) e O Libertário, Fernando Holliday (DEM). Essa arte é 

exatamente o exemplo gráfico do que a revista faz repetidamente em seus textos: usa essa 

questão para mostrar um indivíduo como mais ou menos conservador.  

 

Nele, a menção ao tema aparece, justamente, na descrição do tipo mais radical de direitista, o 

religioso, exemplificado pelo deputado Marco Feliciano do PSC, segue trecho: “Defende 

valores tradicionais em questões morais (é contra o aborto, e os direitos dos homossexuais). 

Por razões pragmáticas, pode aceitar programas de compensação social.” (ZALIS, 2016, p. 

42). Essa é uma manifestação discursiva de caráter enciclopédico (MAINGUENEAU, 2005) 

com poucos elementos dêiticos, ela é muito breve e tenta ser uma caracterização impessoal do 

deputado.  

 

Figura 18: Curva à direita  

 

Fonte: Zalis (2016, p. 42) 

 

Assim sendo, essa é novamente uma menção opcional ao assunto, podendo o mesmo grau de 

conservadorismo ser exemplificado através de outros posicionamentos. Destaca-se também, 
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aqui, o fato de o religioso não ser o único tipo de direitista contrário à questão, mas nessa 

perspectiva a menção se justifica apenas nele pelo fato desse ser o tipo que mais energia 

dedica à manutenção da ilegalidade da prática. Nesta ocorrência, o assunto foi mais uma vez 

aproximado do plano político e teve menção tão periférica e discricionária que apareceu não 

no corpo do texto, mas apenas em infográfico, não fazendo as demais fotografias e ilustrações 

nenhuma referencia a ele, assim como tampouco o faz o título. 

 

4.2.15 De currais e caricaturas 

 

A segunda aparição de outubro foi no artigo De currais e caricaturas, do professor de 

literatura Maicon Tenfen. Nesse caso, Tenfen trata dos extremismos que, às vezes, surgem 

dos grupos organizados que lutam por alguma bandeira, ele cita as Igrejas que lutam contra a 

descriminalização do aborto versus feministas e grupos LGBT versus bancadas 

conservadoras:  

 

Das igrejas que lutam contra a descriminalização do aborto aos coletivos 
feministas sediados em universidades, das ações dos grupos LGBT às 
bancadas conservadoras que cunharam a expressão “heterofobia”, parece que 
todo mundo quer vestir a capa do Supercidadão e sair voando para salvar o 
planeta. (TENFEN, 216, p.62) 

 

Ele faz uma crítica aos grupos que se tornam intolerantes ao diferente defendendo suas 

bandeiras. Aqui, a menção ao tema é pouco escolha de Veja, se comparada ao artigo anterior 

de Olímpio Filho, pois naquele caso o tema central do texto era interrupção da gestação, a 

revista encomendou ou aceitou publicar um artigo que invariavelmente trataria o assunto e 

sabia que de forma positiva, neste caso o texto poderia ou não mencionar o tema, 

restringindo-se a vontade do meio de comunicação apenas a publicar a parte sobre o 

abortamento, ou alterá-la. Como na maioria das ocorrências a interrupção da gestação 

apareceu, porque Veja permitiu. 
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Figura 19: De currais e caricaturas  

 

Fonte: Tenfen (216, p.62) 

 

Aqui a menção ao tema não caracterizou um indivíduo, mas um grupo, não se trata de 

qualquer Igreja, mas das “que lutam contra a descriminalização do aborto” e que se opõem 

“aos coletivos feministas” e ao contrário da maioria dos casos observados o texto não mostra 

esse posicionamento como algo negativo, o que é visto como negativo são as formas de 

defender suas ideias e não o conteúdo das ideias em si.   

 

O trecho enunciativo apresenta poucos elementos dêiticos, a ilustração que ocupa mais de 

meia página não faz referência ao abortamento, assim como o título, o que é esperado visto 

que ele foi uma menção superficial no artigo. 

 

4.2.16 Ele é só o começo 

 

Duas reportagens mencionando o tema foram também observadas na edição 2503, de 9 de 

novembro. Uma tratando da eleição de Marcelo Crivela para a prefeitura do Rio de Janeiro e 

do ganho de poder político que o grupo evangélico tem tido nos últimos anos, intitulado Ele é 

só o começo, em sete páginas, com fotografias e ilustrações, que não abordaram o assunto. A 

oposição desses grupos à legalização do aborto é mostrada apenas dentro do texto como 

exemplo do seu conservadorismo social, que levam também para a política, no que Veja 

chama de “guinada conservadora”: “Igualmente se pode contar com uma forte guinada 

conservadora em questões como aborto e casamento gay, que, no entanto, não são assuntos da 

esfera municipal.” (PRADO, 2016, p.41). Na reportagem a revista destaca que a preocupação 

e mobilização contrária à interrupção voluntária da gravidez por parte desses grupos vêm 

desde a constituinte: 
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 “Foi na Assembleia Constituinte, em 1988, que os evangélicos iniciaram o 
esforço concentrado para ganhar relevância política, motivados pelo temor 
de que a nova Carta privilegiasse a Igreja Católica e adotasse posições mais 
seculares em relação a temas como aborto e consumo de drogas.” (PRADO, 
2016, p.41) 

 

Apesar de serem duas menções em uma reportagem, elas não têm muito elementos dêiticos 

além da referência a elemento temporal que localiza a discussão cronologicamente, em 1988 

já se discutia politicamente o assunto, o que acontece até os dias de hoje. E mais uma vez, 

tem-se que o posicionamento com relação à legalização da interrupção da gravidez é usado 

como termômetro para medir o conservadorismo de um grupo com atuação política. Veja 

escolha usar o abortamento para isso, dando-lhe destaque, percebe-se mais uma vez que a 

insistência em fazê-lo reflete a importância que o assunto tem para esse meio de comunicação. 

 

Figura 20: Ele é só o começo  

 

Fonte: Prado (2016, p.41) 

 

4.2.17 O abismo americano 

 

A outra reportagem, intitulada O abismo americano, a maior de todos os textos, com nove 

páginas, menciona o assunto em contexto semelhante, posto que se refere aos eleitores de 

George W. Bush, na eleição de 2004. Apesar de Bush não ser religioso, ele era conservador, 

assim como seu eleitorado, seus posicionamentos contrários ao aborto são destacados, mas a 

grande diferença nesse caso é que o aborto é uma prática legal nos Estados Unidos, e assim 

sendo a oposição a ele ainda que seja claro indício de conservadorismo, não consegue ter 
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efeitos práticos e/ou legais nas vidas das mulheres em geral, é o que a revista destaca no 

trecho:  

 

Na campanha de 2004, o aborto e o casamento gay eram os assuntos 
que mais distinguiam os eleitores do republicano George W. Bush dos 
eleitores do democrata John Kerry. Bush ganhou, mas ainda assim, 
num sinal de que certas coisas são inexoráveis, o aborto manteve-se 
legal e o casamento gay disseminou-se (SCHELP e TEIXEIRA, 2016, 
p. 72). 

 

É possível notar que a situação norte americana é vista com admiração por Veja, que 

classifica os direitos à interrupção voluntária da gravidez e ao casamento entre pessoas do 

mesmo sexo como inexoráveis. 

 

Figura 21: O abismo americano  

 

Fonte: Schelp e Teixeira (2016, p.72) 

 

Apesar do tamanho da reportagem e da fartura de fotografia, nem elas nem o título referem-se 

à interrupção voluntária da gestação. Aqui o elemento temporal é o mais destacado, não 

apenas ao determinar o ano de 2004 como uma referencia no passado, mas também dizer que 

o aborto manteve-se legal por ser uma coisa inexorável, que tende assim a persistir dessa 

maneira no futuro.   
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Esses dois últimos exemplos são extremamente interessantes e representativos do corpus, pois 

permitem observar numa mesma edição dois textos tratando de eleições, num meio que usa o 

aborto como indicador de conservadorismo político, e que se refere à situação brasileira, 

como aquela em que o tradicionalismo impede a legalização da prática, no que a publicação 

chama de “guinada conservadora”, em oposição à realidade norte americana, onde o 

conservadorismo político ou religioso já não pode mais afetar a existência do que é 

“inexorável”. É clara a oposição entre “guinada conservadora” e oposição à legalização como 

negativos, e “inexorável” e garantia legal do aborto como positivo, em repetidas declarações 

do posicionamento de Veja com relação ao tema. 

 

4.2.18 Frase do Papa Francisco 

 

Os três últimos componentes do corpus são textos que mostram posicionamentos de 

tolerância com relação ao aborto e destacam que personagens relevantes socialmente ou 

admitem o perdão religioso ou defendem a não punição legal, iniciando no mês de novembro, 

que trouxe apenas um texto muito curto, no entanto muito significativo.  

 

Na edição 2506, de 30/11/2016, na seção Veja Essa, que traz frases que se destacaram na 

semana ditas por pessoas conhecidas, a revista publicou sem ilustrações, fotografias ou título 

a seguinte declaração do Papa Francisco: “Quero reiterar com todas as minhas forças que o 

aborto é um grave pecado, porque põe fim a uma vida inocente; mas, com igual força, posso e 

devo afirmar que não existe pecado que a misericórdia de Deus não possa alcançar e destruir” 

(PAPA FRANCISCO, 2016, p.55). 

 

Considerando apenas critérios de noticiabilidade (TRAQUINA, 2008) é pertinente que essa 

frase tenha sido escolhida como uma das mais relevantes da semana, somando a isso a 

simpatia de Veja pelo assunto, era de se esperar que ela tivesse presença destacada na revista, 

posto que o fato de o maior representante da conservadora Igreja Católica, uma das 

instituições que luta com mais empenho para manter a ilegalidade da prática no Brasil, 

falando em primeira pessoa, ter garantido o perdão divino, a quem interrompe uma gravidez 

representa um avanço, se não para a legalização, mas para o enfraquecimento da condenação 

moral de fundo religiosa à qual são submetidas as mulheres que o fazem. 
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Figura 22: Frase do Papa Francisco 

 

Fonte: Papa Francisco (2016, p.55) 

Para que a legalização aconteça será preciso que a população enxergue o aborto de uma 

maneira menos condenatória, será necessária mais aceitação popular da prática, para que isso 

se reflita na eleição de representantes também mais tolerantes a ela. O reconhecimento de que 

a interrupção voluntária da gestação será perdoada pelo Papa, pode inspirar o perdão em seus 

seguidores e estimular atitudes semelhantes de outros líderes religiosos, o que pode levar à 

diminuição da perseguição às mulheres que o realizam. A legalização requer prévia tolerância 

social, por isso a presença desse texto é tão significativa, e provavelmente foi considerando 

esses aspectos que Veja o considerou digno de destaque e veiculação. 

 

4.2.19 Aborto não é crime 

 

O último mês do ano teve no dia 7 a breve reportagem Aborto não é crime, na edição2507, 

que em uma página inteira, fala da decisão da Primeira Turma do STF de revogar a prisão 

preventiva de empregados de uma clínica de aborto no Rio de Janeiro e do fato de três (Luís 

Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber) dos cinco ministros terem defendido em seus 

votos que não veem crime na interrupção da gestação antes dos três meses. Apesar da decisão 

não gerar jurisprudência ela primeiro serviu como grande vitrine para a defesa da 

descriminalização, pois personagens detentores de poder, legitimidade e prestígio social a 

defenderam publicamente no exercício de suas funções públicas, foram maioria e tiveram suas 

decisões vitoriosas e, em seguida, acenou com a possibilidade de que o STF venha a tomar, 

no futuro, outras decisões favoráveis à prática, pois tem membros declaradamente defensores 

da descriminalização. 

 

Esse foi o segundo e último texto a trazer a palavra aborto no título, mas diferentemente do 

anterior ele não tem caráter anafórico (MOUILLAUD, 2002), não vem com um artigo 

definido, pois essa reportagem não se refere à discussão acerca do aborto que é um contínuo 
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histórico, mas ela noticia uma decisão inédita do STF, que por isso não pode se referir a nada 

que tenha vindo antes.     

 

O elemento dêitico que mais se destaca aqui é o uso do discurso direto, é através de falas do 

ministro Barroso que Veja dá espaço para manifestar tanto a posição favorável à 

descriminalização quanto aos argumentos a seu favor, aqui ocorre o que Maingueneau 

descreve como “o enunciador quer explicitar, por intermédio do discurso direto, sua adesão 

respeitosa ao dito, fazendo ver o desnível entre palavras prestigiosas, irretocáveis e as suas 

próprias palavras (citação de autoridade).” (MAINGUENEAU, 2005, p. 142).  

 

Figura 23: Aborto não é crime 

 

Fonte: Campos (2016, p.96) 
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Ao noticiar esse fato Veja escolhe dar destaque ao ministro Barroso, que foi um dos que mais 

intensamente defendeu a legalização, com sua fotografia ilustrando a matéria, com um 

enquadramento esteticamente agradável, de maneira que a luz ilumine apenas o seu rosto que 

aparece contra um fundo preto, como que destacando o quão iluminado é o seu pensamento e 

uma frase do seu voto usada no corpo do texto e destacada em cima da fotografia que diz: “A 

mulher que se encontre diante desta decisão trágica (...) não precisa que o Estado torne a sua 

vida pior, processando-a criminalmente.” (BARROSO, in, CAMPOS, 2016, p.96). Dessa 

maneira, a revista mostra Barroso como um grande apoiador da legalização e uma possível 

liderança em defesa dela no STF, pois ser destacado dos pares pela revista que mais vende no 

país como o ministro que mereceu mais destaque naquela votação, no mínimo, atrai a atenção 

de leitores (a favor ou contra) para acompanhar seus posicionamentos futuros e gera 

expectativa nos apoiadores da legalização de que ele volte a se posicionar com o mesmo 

entusiasmo em outros casos semelhantes julgados no futuro. 

 

4.2.20 Carta 4 

 

A última aparição do ano foi a Carta 4, na seção Leitor, onde Nézia Maria Figueredo Locks 

manifesta apoio ao direito das mulheres de interromper a gestação, referindo-se à matéria 

anterior sobre decisão do STF. Novamente, Veja escolhe publicar apenas uma carta favorável 

à legalização, dando visibilidade somente a essa opinião, e o faz com um texto que deixa bem 

claro que mesmo quem é a contrário a realização de um aborto não deve ser contrário a 

descriminalização: “Em princípio ninguém é a favor do aborto, porém o direito de 

interromper a gravidez não pode vir de políticos, religiosos, médicos ou juízes (´Aborto não é 

crime`, 7 de dezembro). Se uma mãe não quer ter o filho, por motivos diversos, quem tem o 

poder de obrigá-la e tê-lo?” (LOCKS, 2016, p. 32). Assim, como nas outras cartas, não há 

títulos nem ilustrações, o texto é bem curto e também não está escrito na primeira pessoa, 

novamente numa tentativa de dar maior credibilidade à opinião manifesta. O corpus se 

encerra com um exemplo claro de que a revista prefere dar destaque a opiniões favoráveis à 

descriminalização da interrupção voluntária da gestação. 
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Figura 23: Carta 4 

 

Fonte: Revista Veja 

 

4.2.21 Síntese das análises do corpus  

 

Considerando o exposto neste capítulo, inicialmente chama a atenção o fato de que foram 

textos de diversos gêneros e formatos jornalísticos que trouxeram menções ao tema dentro de 

Veja no período analisado, houve reportagens (Os favoritos, por ora; A corte de um home só; 

O êxodo das grávidas; Unanimidade nacional; O duelo mais esperado; Entre rosas e 

espinhos; Colherás voto; Curva à direita; Ele é só o começo; O abismo americano; Aborto 

não é crime), coluna (Vírus da moda), cartas (Carta 1, Carta 2, Carta 3 e Carta 4), notas 

(Trem da alegria; Richard Neville, Frase do Papa Francisco) e artigos (A escolha é da 

mulher, De currais e caricatura). 

 

Em seguida percebe-se que a aplicação das técnicas da Análise de Conteúdo permitiu dividir 

o corpus composto por 21 textos jornalísticos em quatro rubricas: Aborto nas eleições/política 

(8 textos); Aborto e zika (6 textos); Aborto no Judiciário (4 textos) e Aborto e celebridades (3 

textos). Evidenciando que o tema em 2016 na revista Veja foi relacionado especialmente à 

política, com destaque para as eleições municipais desse ano e à eleição para a presidência 

dos Estados Unidos; à epidemia de zika, destacando a opinião daqueles que defendiam que 

mulheres infectadas pelo zika vírus pudessem interromper a gravidez; à atuação do Poder 

Judiciário, ressaltando-se aqui o julgamento de casos particulares e o posicionamento pessoal 

de juízes, particularmente de cortes supremas; e a manifestação pública de celebridades, que 

fizeram, defenderam ou toleram o abortamento voluntário: Elke Maravilha, Richard Neville e 

o papa Francisco. 
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Ao observar apenas os resultados obtidos com a Análise de Conteúdo já foi possível perceber 

que assim como era esperado inicialmente considerando-se o posicionamento histórico da 

publicação como foi abordado no primeiro capítulo, o corpus estudado nesta pesquisa é 

bastante favorável à legalização da interrupção voluntária da gestação. Durante a cobertura 

das eleições municipais e da eleição norte americana para presidente ela foi tratada em 8 

reportagens, que em sua totalidade traziam os posicionamentos dos candidatos com relação a 

essa questão; em 6 textos foi defendido ou mencionada a legalização em caso de grávidas 

infectadas pelo zika vírus, o que significa a defesa da ampliação dos casos previstos na lei 

para aborto legal; em 4 destacou-se o posicionamento do judiciário com relação ao assunto 

que no Brasil é mais liberal do que o do legislativo, e quando destaca a atuação de um juiz 

contrário todo o centro da reportagem é justamente seu conservadorismo e em 3 referiu-se a 

pessoas que ou o defendem ou o toleram. 

 

As propostas da Análise de Discurso permitiram concluir que tratar a interrupção voluntária 

da gravidez poucas vezes foi uma situação inevitável para Veja durante o período 

considerado, ao invés de basear a menção à questão apenas em critérios jornalísticos, ela agiu 

majoritariamente de forma discricionária ao abordar o assunto.  

 

Além de perceber que sempre que possível Veja fez questão de trazer o aborto à tona em sua 

cobertura jornalística, merece destaque nesta pesquisa a conclusão de que durante o ano de 

2016 a revista utilizou o posicionamento de um personagem ou grupo com relação ao aborto 

repetidamente como um indicador do seu conservadorismo, a exemplo do que fez com Ted 

Cruz, Antonin Scalia, Eduardo Cunha, Ronald Reagan, Donald Trump, Hilary Clinton, Elke 

Maravilha, Richard Neville, Cármen Lúcia, Marco Feliciano, evangélicos em geral, George 

W. Bush, Papa Francisco e Luís Roberto Barroso. 

 

Destaca-se finalmente que ao mesmo tempo em que Veja utilizou-se de todas as 

oportunidades que encontrou para abordar o tema, por mais superficialmente que ele tenha 

aparecido no texto, ela só deu voz a um personagem contrário ao aborto durante o ano de 

2016, ao publicar uma carta do leitor Tercio Carneiro Ramos, enquanto que o fez muito mais 

vezes e utilizando espaços muito maiores e mais nobres com personagens favoráveis: Vilma 

Gryzinski em uma coluna; Altimara Costa de Oliveira, em uma carta de leitor; Olímpio 

Barbosa de Moraes Filho, em um artigo e Paulo Noboyoshi Arakaki e Nézia Maria Figueredo 

Locks, em outras duas cartas de leitor. Além de publicar a frase do Papa Francisco garantindo 



96 

 

perdão às mulheres que abortam e uma reportagem Aborto não é crime, onde mostra com 

luzes muito favoráveis a decisão da Primeira Turma do STF de revogar a prisão preventiva de 

empregados de uma clínica de aborto na cidade do Rio de Janeiro.  

 

Todas esses registros de posicionamentos favoráveis mostram que além de dar visibilidade 

intencionalmente ao assunto ela nega espaço em suas páginas àqueles que são contrários a ele, 

sendo esse silenciamento apenas ultrapassado por uma carta de leitor, formato jornalístico que 

tradicionalmente pode elogiar ou criticar as publicações. Chamando a atenção ainda que a 

revista publica quatro cartas de leitor tratando exclusivamente do assunto, sendo três delas 

favoráveis e apenas uma contrária. A escolha de publicação das cartas de leitores favoráveis à 

interrupção voluntária da gestação é mais uma evidência de que a presença do tema em Veja é 

uma opção da revista, assim como o é mostrar posicionamentos favoráveis em suas páginas e 

praticamente silenciar a posição contrariam ao não lhe dar espaço. 

 

Dessa maneira, este capítulo encerra-se com a constatação de que durante o ano de 2016 a 

revista semanal de atualidades mais vendida do Brasil, Veja, mencionou a interrupção 

voluntária da gravidez sempre que pôde justificar de alguma maneira sua presença, ainda que 

ela não fosse obrigatória desde o ponto de vista estritamente jornalístico, seguindo apenas 

critérios de noticiabilidade (TRAQUINA, 2008); a menção a tal questão foi utilizada 

principalmente como um termômetro para determinar o posicionamento de determinado 

indivíduo ou grupo no espectro político, sendo quão mais contrário à legalização mais 

conservador e ainda que ela promove um silenciamento quase total da posição contrária à 

prática, pois deu voz a um personagem contrário à prática apenas uma vez, em texto pequeno 

e em local pouco nobre, uma carta de leitor, enquanto que permitiu a publicação de colunas, 

artigos, reportagens, notas e mais três cartas de leitores com posicionamentos claramente 

favoráveis à realização de abortos legais. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

“ A mulher que se encontra diante desta decisão trágica (...) não precisa que o Estado torne sua vida 
pior, processando-a criminalmente.” 

(Luís Roberto Barroso, Ministro do STF, 2016, Revista Veja, nº 2507, p.96) 
 

 

Em síntese, os resultados encontrados nesta pesquisa contrariaram a hipótese inicial de que a 

abordagem da interrupção voluntária da gestação em Veja, durante o ano de 2016, surgiria 

apenas através de dois grandes tipos de acontecimentos: casos de práticas de abortos 

induzidos legais ou ilegais, que ganham notoriedade por alguma particularidade de 

determinado episódio, e casos em que fatores externos às circunstâncias de vidas e vontades 

individuais das mulheres fazem o conjunto da sociedade questionar a possibilidade de 

ampliação do direito ao aborto.  

 

A dissertação foi dividida textualmente em três capítulos. O primeiro traçou um panorama 

geral do aborto voluntário nos dias que correm, partindo da realidade brasileira, mostrando 

como ele é encarado em outros países e também qual a posição histórica da revista Veja sobre 

ele. Para isso foram considerados os contextos político, religioso e social, principalmente no 

Brasil,  tendo sido usados para isso trabalhos de organizações não governamentais (ongs) 

como o Center For Reproductive Rights, e de grupos de pesquisadores como o Anis - Instituto 

de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, coordenado pela professora Débora Diniz, da 

Universidade de Brasília (UNB) e o Demodê – Grupo de Pesquisa sobre Democracia e 

Igualdades, também da UNB, liderado pelos professores Luis Felipe Miguel e Flávia Biroli, 

além da produção teórica do movimento feminista brasileiro (SCAVONE, 2008; BATISTA e 

SARDENBERG, 2011; EVANGELISTA, 2016). 

 

O segundo capítulo trouxe as metodologias usadas para a realização da análise. Foi dividido 

em quatro subseções, a primeira apresentou a Análise de Conteúdo, que foi usada para 

determinar a frequencia de aparecimento das rubricas e é baseada no pensamento de Laurence 

Bardin (2009); a segunda mostrou as propostas da Análise de Discurso, consideradas pela 

perspectiva de investigadores como Milton José Pinto (2002), Dominique Maingueneau 

(2005) e Eliseo Verón (2004); a terceira discutiu como a Análise de Conteúdo e a Análise de 
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Discurso podem ser utilizadas em conjunto para produzir uma análise mais rica e a última 

apresentou brevemente os gêneros e formatos jornalísticos através de propostas de Dominique 

Maingueneau (2005) e de José Marques de Mello (2016). 

 

O terceiro capítulo foi a análise em si e discutiu os resultados obtidos com o estudo de caso 

desenvolvido nesta pesquisa. Começou com a aplicação das técnicas da Análise de Conteúdo, 

que dividiu o corpus em quatro rubricas, permitindo acessar informações dadas pela 

frequência de aparecimento dos subtemas relacionados diretamente ao aborto, e terminou com 

o desenvolvimento dos princípios defendidos pela Análise de Discurso, que foram 

considerados na análise feita em cada um dos textos. 

 

Foram analisados ao todo 21 textos, que pautam diretamente o tema ou o trazem de maneira 

periférica, publicados nas 51 edições da revista que chegaram às bancas em 2016 (50 edições 

regulares da número 2459 a 2509, e uma edição extra em abril) e percebeu-se que tratar a 

questão poucas vezes foi uma situação inevitável para o meio de comunicação, baseada 

apenas em respeito aos critérios jornalísticos de noticiabilidade (TRAQUINA, 2008). A 

publicação agiu majoritariamente de forma discricionária para abordar o assunto, fosse em 

grandes reportagens (Os favoritos, por ora; A corte de um home só; O êxodo das grávidas; 

Unanimidade nacional; O duelo mais esperado; Entre rosas e espinhos; Colherás voto; 

Curva à direita; Ele é só o começo; O abismo americano; Aborto não é crime), coluna de 

colaborador fixo (Vírus da moda), cartas de leitores (Carta 1, Carta 2, Carta 3 e Carta 4), 

notas curtas (Trem da alegria; Richard Neville, Frase do Papa Francisco) ou em artigos de 

profissionais convidados (A escolha é da mulher, De currais e caricatura). 

 

Esta investigação chegou a três conclusões. A primeira foi perceber que sempre que possível 

Veja fez questão de trazer o tema à tona, escolheu discricionalmente lhe dar visibilidade. Para 

analisar essa presença foram determinadas rubricas ou subtemas aos quais a revista relacionou 

o abortamento voluntário, considerando que foram: Aborto nas eleições/política; Aborto e 

zika; Aborto no Judiciário e Aborto e celebridades. Partindo apenas disso, foi possível 

observar que a publicação fez questão de destacar que essa é uma questão política e como ela 

estava sendo tratada nessa esfera e pelos personagens que por ela transitam; que as 

preocupações tradicionais relativas a esse assunto foram modificadas pelo surgimento do zika 

vírus e seus efeitos graves nos fetos, sendo a microcefalia o pior deles, e, assim sendo, o 

debate deve ser a partir desse momento mais intenso e levar outros fatores em consideração; 
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que é algo influenciado pelas decisões do Poder Judiciário e qual o tratamento que ele vinha 

dando ao assunto e, finalmente, que a sua proximidade com pessoas célebres fez com que ele 

fosse pautado. 

 

A segunda é a percepção de que Veja repetidamente utilizou o posicionamento de um 

personagem ou grupo com relação ao aborto como um indicador do seu conservadorismo, a 

exemplo do que fez com Ted Cruz, Antonin Scalia, Eduardo Cunha, Ronald Reagan, Donald 

Trump, Hilary Clinton, Elke Maravilha, Richard Neville, Cármen Lúcia, Marco Feliciano, 

evangélicos em geral, George W. Bush, Papa Francisco e Luís Roberto Barroso. Foi agindo 

dessa maneira que ela conseguiu, tantas vezes, trazer esse assunto em seus textos sem que sua 

presença estivesse justificada por critérios de noticiabilidade (TRAQUINA, 2008). Ficou 

claro, através da análise do corpus, assim como esperado inicialmente devido à investigação 

feita sobre a história do meio de comunicação (CONTI, 1999 e MARANHÃO, 2016), que a 

interrupção da gestação é um tema caro à revista, ela é favorável à legalização da prática e a 

sua enunciação é bastante favorável ao tema, seja através do espaço que lhe reserva ou da 

clara defesa da ampliação do direito ao abortamento legal (MARANHÃO, 2016; MELO 

1997). Apesar de poucas vezes ela ter defendido abertamente o direito ao abortamento 

voluntário legal, Veja se aproveitou de toda oportunidade que encontrou para trazer o assunto 

para suas páginas. 

 

A terceira é o espaço dado para posicionamentos favoráveis à legalização do abortamento 

voluntário e o silenciamento quase total do posicionamento contrário. Veja publicou uma 

coluna de Vilma Gryzinski; três cartas de leitores de Altimara Costa de Oliveira, Paulo 

Noboyoshi Arakaki e Nézia Maria Figueredo Locks; um artigo de Olímpio Barbosa de 

Moraes Filho, uma nota com a frase do Papa Francisco garantindo perdão às mulheres que 

abortam e uma reportagem onde trata de maneira elogiosa a decisão da Primeira Turma do 

STF de revogar a prisão preventiva de empregados de uma clínica de aborto no Rio de 

Janeiro. Enquanto que apenas o leitor Tercio Carneiro Ramos teve a oportunidade de se 

manifestar contra a prática em texto pequeno publicado em espaço pouco nobre. Assim, é 

evidente que não apenas que a revista escolheu falar do assunto, como também que escolheu 

silenciar quem o critica. 

 

Foram as propostas da Análise de Conteúdo (KIENTZ, 1973; BARDIN, 2009; FONSECA, 

2009), principalmente através dos escritos da francesa Laurence Bardin (Análise de Conteúdo, 
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2009), que permitiram organizar o corpus em rubricas e determinar quais foram os subtemas 

aos quais o aborto foi inter-relacionado pela publicação. Já a conclusão de que Veja utiliza o 

tema como termômetro de conservadorismo foi alcançada fundamentalmente através da 

observação dos conceitos defendidos pela Análise de Discurso (ORLANDI, 2001; PINTO, 

2002; VERÓN, 2004; MAINGUENEAU, 2005; SAMPAIO, 2014), com destaque para as 

publicações dos investigadores Dominique Maingueneau (Análise de Textos de 

Comunicação, 2005), da França, Milton José Pinto (Comunicação e Discurso, 2002), do 

Brasil e Eliseo Verón (Fragmentos de um tecido, 2004), da Argentina, tendo os latino 

americanos contribuído particularmente para investigar qual foi a enunciação que Veja 

desenvolveu em 2016 sobre a interrupção intencional da gravidez. 

 

As características que serviram de pistas materiais para o desenvolvimento da Análise de 

Discursos nesta pesquisa foram: os gêneros e formatos jornalísticos; o destaque dado ao 

aborto; os temas aos quais ele aparece relacionado; os personagens aos quais aparece 

relacionado; a forma como é tratado; os tamanhos dos textos e a abundância ou escassez de 

recursos gráficos, como fotografias e gráficos. 

 

Essa abordagem utilizada foi desenvolvida a partir das ideias dos pesquisadores franceses 

Dominique Maingueneau, que destaca a importância dos chamados elemento dêiticos (de 

pessoas, temporais e espaciais), para a polifonia e para o uso dos discursos diretos 

(MAINGUENEAU, 2005) e de Maurice Mouillaud, que trata dos títulos jornalísticos e a 

relevância que têm, para que assim seja possível compreender sua enunciação 

(MOUILLAUD, 2002). 

 

Destacando uma última vez que a Análise de Conteúdo foi aplicada aqui apenas parcialmente, 

no que se refere a sua contribuição para a análise quantitativa, pois a análise qualitativa foi 

desenvolvida baseada apenas nas ideias da Análise de Discurso, para compreender a 

enunciação feita por Veja em 2016 sobre o assunto em questão, em combinação que longe de 

ser contraditória é mais bem enriquecedora para a pesquisa (BARDIN, 2009; SAMPAIO, 

2014). 

 

A enunciação de Veja sobre o aborto no período analisado foi favorável ao debate do tema e a 

ele mesmo como prática. Esteve presente durante praticamente todo o ano e foi abordado de 

maneira predominantemente discricionária e relacionado a áreas fundamentais da sociedade, 
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tais quais política, saúde e justiça. Sendo importante destacar que essa é a anunciação 

realizada na revista semanal de atualidades mais lida no país, com uma vendagem de mais de 

1.178.089 exemplares (AUDITORIA DE CIRCULAÇÃO, 2016). Pertencente à maior editora 

brasileira, a Editora Abril, que, por sua vez, faz parte do Grupo Abril, controlado pela família 

Civita e que ao longo da sua história atuou em diferentes áreas da comunicação, como revistas 

impressas, televisão e mais recentemente internet e em diferentes países, como a Argentina e 

a Itália (CONTI, 1999 e MARANHÃO, 2016). 

 

A interrupção voluntária da gravidez é tema presente na cobertura midiática brasileira (MELO 

1997; FONTES, 2012; LEMOS, 2013; CUKIERKORN e BATISTA, 2016). Foi importante 

realizar esta pesquisa tendo como referência o ano de 2016, porque esse período foi bastante 

relevante para a discussão da descriminalização por ter sido ano eleitoral no Brasil e nos 

Estados Unidos; de epidemia de zika, e suas consequências nos fetos e de tramitação de PEC 

na Câmara dos Deputados que na prática proíbe até os casos de aborto legais atualmente. 

Tendo todas essas circunstâncias alimentado a discussão e incrementado os espaço dado a ela 

nos meios de comunicação.  

 

A realização de uma investigação sobre o abortamento dentro da área da comunicação é 

importante, porque esse é um tema relevante que precisa ser debatido no interior de diversos 

campos acadêmicos e sociais. Diniz, Medeiros e Madeiro (2016) dizem que “O aborto pode 

estar associado a um evento reprodutivo individual, mas a prática de aborto está enraizada na 

vida reprodutiva das mulheres e responde à forma como a sociedade brasileira se organiza 

para a reprodução biológica e social.” (DINIZ, MEDEIROS E MADEIRO, 2016, p. 656).  

 

Considerando essa realidade não é possível apenas proibir legalmente o abortamento 

voluntário e fingir que o problema está resolvido. Existem grupos contrários e grupos 

favoráveis, com argumentos que defendem seus pontos de vista, mas a realidade observável é 

que, aos 40 anos, 1 em cada 5 mulheres brasileiras já realizou um aborto (DINIZ, 

MEDEIROS, LADEIRO, 2016) e metade delas precisa de internação posterior para tratar 

complicações (DINIZ, MEDEIROS, LADEIRO, 2016), não trazendo a PNA 2016 (pesquisa 

mais completa e recente sobre o tema no Brasil) dados sobre outros efeitos que o abortamento 

clandestino traz como falecimento de mulheres e os efeitos posteriores na saúde física e 

mental das que sobrevivem. 
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Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, entre outubro e novembro de 2017 e 

divulgada no início de dezembro desse mesmo ano mostrou que 26% dos brasileiros são a 

favor de que a mulher possa decidir se interromper sua gravidez, sendo 10% nem contra nem 

a favor. No entanto, a defesa do direito ao aborto cresce para 81% em algum dos seguintes 

casos: gravidez não planejada; família sem condições de criar o bebê; gestantes de até 14 

anos; feto com doença grave ou incurável; risco para a vida da mulher na gestação ou no parto 

e gravidez em decorrência de estupro (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2017). O que 

prova que ainda que a primeira vista pareça que a maioria da sociedade brasileira é contra a 

descriminalização da prática 81% defende a prática em determinadas situações, isso significa 

dizer que quase 81% da população brasileira defende o direito ao aborto em casos que não são 

permitidos na legislação atual, ou seja, uma porcentagem próxima a 81% dos brasileiros 

gostaria de rever a legislação atual para admitir que as mulheres tenham outras possibilidades 

de acesso à interrupção legal da gestação. Além disso, essa mesma pesquisa indica que 8 de 

cada 10 brasileiros consideram o aborto um caso de saúde pública ou de direitos, enquanto 

que apenas 1 de cada 10 considera como caso de polícia (INSTITUTO PATRÍCIA 

GALVÃO, 2017).  

 

A interrupção voluntária da gravidez é um assunto que diz respeito diretamente às mulheres, à 

sua saúde e a seus direitos reprodutivos, sendo seu debate muito importante para toda a 

sociedade, porém o é ainda mais se a prática é considerada desde o ponto de vista das 

questões de gênero (SCAVONE, 2008; BATISTA e SARDENBERG, 2011; 

EVANGELISTA, 2016; MIGUEL, BIROLI E MARIANO 2016), questões essas que cada dia 

mais mostram o quão relevantes são nas sociedades modernas, não podendo mais serem 

simplesmente silenciadas.  

 

O aborto precisa ser debatido, a sociedade brasileira necessita encontrar uma maneira melhor 

de lidar com ele do que a forma atual, que se mostra ineficiente e perigosa para a saúde física 

e mental das mulheres. Compreender qual a enunciação realizada pela revista Veja em 2016 

sobre a interrupção voluntária da gestação pode contribuir para dar visibilidade social a essa 

questão, para gerar informação com responsabilidade, análise crítica e para fomentar o debate 

público. 

 

Essa discussão é ainda mais relevante se consideradas as tentativas de endurecimento da 

legislação. Grupos conservadores, baseados fortemente em argumentos ancorados na moral 
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religiosa cristã, estão tentando reduzir as poucas possibilidades de interrupção legal de uma 

gestação no Brasil, ao até mesmo proibindo totalmente a prática, em mobilizações que 

contrariam orientações das Nações Unidas e o caminho trilhado com êxito por países 

ocidentais nos últimos anos. Nesse contexto, qualquer espaço disposto a tratar a questão do 

aborto com responsabilidade e laicidade é importante, e foi esse o motivador principal do 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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ANEXOS 

 

 

Como anexos dessa pesquisa seguem os textos publicados pela revista semanal brasileira de 

atualidades Veja, entre os dias 6 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016, acerca do tema 

aborto, em ordem cronológica de aparecimento. Apesar das revistas impressas terem servido 

como fonte primordial de tais textos, para facilitar a leitura e compreensão do apreciador desta 

pesquisa os que se seguem foram obtidos na página da revista na internet8 nas versões digitais 

da revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 http://Veja.abril.com.br/ e http://www.istoe.com.br/capa 
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