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I - Introdução 

Uma das bandeiras mais significativas e antigas dos movimentos de mulheres é a 

descriminalização do aborto. A vontade de empoderamento e autonomia sobre o próprio 

corpo e identidade é um tema caro às feministas, mesmo que existam divergências dentro dos 

próprios movimentos sobre a questão de existir ou não vida antes do nascimento. 

A despeito desta temática, o sistema judiciário cumpre seu papel na questão do 

aborto quando aplica a legislação posta e fiscaliza a execução da penalidade. Porém um fato 

emblemático recente chocou a opinião publica e os movimentos de mulheres: o indiciamento 

em massa de quase dez mil mulheres que se submeteram ao abortamento em uma clínica de 

planejamento familiar em Campo Grande – MS, no ano de 2007. 

O choque se deu mais pela proposta de suspensão do processo a elas oferecida pelo 

juiz da causa que pelo crime propriamente dito. Algumas mulheres sentenciadas concordaram 

em transacionar o processo legal pela prestação de serviços comunitários em creches e 

escolas, trabalhando com crianças pequenas.  

A aplicação de uma pena chamada de pedagógica pelo juiz da causa foi justificada 

em nome do caráter educativo da pena no Brasil. Porém denuncia um resquício de moralismo 

inquisicional, segundo o qual a mulher é intrinsecamente má, e deve ser exemplarmente 

punida por exercer sua autonomia em relação ao próprio corpo. 

Tal punição tem por objetivo não apenas a reeducação das condenadas, mas um tipo 

de exemplo para a sociedade. Uma espécie de escolha de um „bode expiatório‟ que redime as 

pulsões abortivas dos indivíduos da sociedade. Punindo-se algumas mulheres concretamente, 

pune-se as vontades abortivas de todas as mulheres da sociedade, podendo-se assim manter a 

estabilidade de um Estado de Direito. 
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II - O caso de Campo Grande – Mato Grosso do Sul 

A sociedade brasileira, por meio de seus representantes, fez constar o aborto como 

uma conduta criminal. Figura no artigo 124 do Código Penal Brasileiro, de 1940, a pena de 

detenção, de 1 a 3 anos, para quem “Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem 

lhe provoque.”
i
  Nota-se que o agente por excelência desta conduta é a mulher, existindo o 

que se chama de crime próprio
ii
. Qualquer um que a ajude ou consinta com tal conduta poderá 

ser também penalizado, porém é necessária a existência de uma mulher grávida para a 

concretização do ato criminoso. 

Em 13 de abril de 2007, a polícia de Campo Grande – Mato Grosso do Sul – invadiu 

uma clínica médica sob a suspeita de realizar abortos clandestinos. Recolheu os registros 

médicos de quase 10 mil mulheres e iniciou indiciamentos pelo crime de aborto
iii

. Seguiu-se 

ampla divulgação midiática do caso, além do ensejo de manifestações dos movimentos de 

mulheres.  

A despeito das irregularidades processuais, muitas das acusadas foram consideradas 

culpadas e foi-lhes oferecida a possibilidade de suspensão do processo mediante execução de 

trabalhos comunitários
iv

. Até este ponto, via-se que se tratava de mais um exemplo do 

funcionamento do sistema judiciário, agregando polícia e promotoria em prol do respeito à 

legislação em vigor. Ou seja, era o braço do Estado colocando em prática a defesa do Direito. 

Se há erro de conteúdo na legislação, se existe ou não algum fundamento na existência de um 

tipo penal para a qualificação de um ato de abortamento ser considerado crime, tal não era o 

objetivo daqueles processos, mas tão somente o exercício da vigilância e aplicação das 

normas atualmente em vigor. 

O que não se esperava era a forma de lidar com a questão que permearia os agentes 

judiciários. Os trabalhos comunitários oferecidos como moeda de troca para suspensão dos 

processos foi a de trabalhos comunitários com crianças pequenas em creches e escolas. A fala 

do juiz veiculada pela mídia deixou transparecer sua posição moralista quando afirmou que 

tais medidas eram "punições pedagógicas para fazer com que estas mulheres pensem sobre o 

que fizeram e se arrependam”
v
. 

A maneira como foram conduzidos os processos, assim como as posições 

expressadas pelo juiz envolvido soam como um discurso para além da simples punição por 

violação de um crime. Soam como tortura, como vingança. Soam inquisitoriais. 
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III – Quem é a Bruxa? 

A trajetória da imagem feminina na Europa indica certo grau de aproximação com o 

misticismo, com uma mistura de magia e erotismo, que seriam inerentes à condição feminina. 

Conforme Nogueira
vi

, desde a Antigüidade atrelava-se a feitiçaria à demanda erótica (ou à sua 

falta), sendo a mulher o seu maior expoente, uma vez que teria mais propensão aos ditos 

„prazeres carnais‟.  

Uma feitiçaria era feita por um fim eminentemente passional, em prol de paixões não 

correspondidas e/ou proibidas, talvez por este motivo, mais atrelada à natureza feminina. 

Conforme o professor apelidado de „bruxinho‟, “Pode-se dizer que a feitiçaria é um fenômeno 

social com uma extraordinária continuidade – talvez ligado ao antigo papel da mulher como 

sacerdotisa em cultos ctônicos e lunares”
vii

. 

 O expansionismo cristão e o fortalecimento da cultura eclesiástica fomentaram 

algumas formas, em alguns momentos mais vorazes, em outros mais tímidas, de erradicar as 

práticas mágicas do cotidiano das sociedades medievais. Para tanto, utilizou-se de três 

métodos: destruição, obliteração e desnaturalização. Ou seja, buscava-se destruir o templo, o 

ritual ou o costume folclórico; havendo falhas, tentava-se ressignificá-los para uma explicação 

cristã. Em último caso, vindo o costume a persistir, entendia-se como manifestação do Mal. 

Leciona Nogueira que esse movimento não ocorria sempre desta forma. Indica que, 

durante a Baixa Idade Média, havia diferenças entre condenações eclesiásticas para 

paganismo (manifestações rituais referentes à cultura folclórica) e para adorações ao 

Demônio. Este último possuía um arcabouço ritual próprio e diferente dos rituais pertencentes 

aos Deuses e entidades antigas: 

O Diabo é intrínseco ao cristianismo, sua existência sendo evidente e 

incontestável para a época estudada. Condição sine qua non de todo o  

imaginário medieval, superpõe-se e preside a todas as formas de 

representação existentes, assumindo a sua própria realidade, em um mundo 

alheio às barreiras mentais.
viii

 

 

Assim, observa-se que a prática da adoração ao Diabo passa a ser mais comum na 

mesma proporção tempo/espaço do fortalecimento da cultura eclesiástica medieval. Se a 

Igreja condenava a demonolatria, também dela não poderia prescindir, sob pena de perder um 

de seus maiores argumentos de existência.  

Neste contexto em que o „inimigo‟ deveria ser caçado, necessário se fazia identificá-

lo e reconhecê-lo, assim como a seus agentes: 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

 

4 
 

E muitos serão chamados a encarnar este papel, dentre estes e 

fundamentalmente a mulher, repositória de um estigma ancestral que será 

sofisticadamente enriquecido por teólogos e eruditos medievais, culminando 

na cristalização de paradigma satânico: a bruxa, o nec plus ultra da perfídia e 

da maldade, o veículo preferencial de toda a malignidade de Satã, enfim, o 

feminino em toda sua tragicidade.
ix
 

 

Assim a relação magia-erotismo-mulher-demônio encontra terreno fértil para 

florescer. O termo “bruxaria” remonta a meados dos anos 580, mas a noção de bruxa que 

sobrevive até os dias atuais data de 1409, quando iniciam-se esforços para criar 

procedimentos específicos de reconhecimento e punição para aqueles que realizaram pactos 

demoníacos, os agentes do Diabo.  

Assim, para o período da Inquisição, a mulher, pela sua natureza, era frágil e carnal, 

o que denunciava uma maior facilidade para realizar pactos com o Demônio,  

Deste modo o Cristianismo constitui-se em herdeiro de uma confluência de 

tradições misóginas, em particular as fornecidas pelo mundo Greco-romano, 

que relacionavam a mulher à condição de um ser frágil e tutelado, indigno de 

exercitar a sua cidadania e privar da companhia dos homens, restando-lhe 

apenas a sublime tarefa de trazer ao mundo varões de que necessitava a polis 

para garantir sua continuidade.
x
 

 

A dupla imagem da mulher medieval (bruxa/santa, erotismo/virgindade) expressa a 

contradição em que viviam estas sociedades, ora condenando e perseguindo mulheres que se 

utilizavam da luxúria para „enfeitiçar‟ os homens, ora santificando as esposas que serviam 

apenas como receptáculo para gerar filhos herdeiros. Em outras palavras, no período das 

Inquisições “Teme-se a mulher, pois teme-se a sexualidade como meio preferencial da 

perdição”.
xi

 

Sabe-se que a noção de que a mulher deve ficar sob o jugo masculino por não ter 

condições de exercer a própria autonomia atravessou os séculos e se encontra até hoje no 

imaginário de algumas regiões do ocidente. Porém, após as lutas feministas mundiais e todo o 

movimento de mulheres que datam de quase um século, tal entendimento perdeu 

drasticamente sua força. Tem-se a emancipação gradual da mulher e sua tímida exposição nos 

ambientes de poder durante o século XX como um dos marcos da herança Iluminista e das 

configurações estatais modernas. 

Por conseguinte, as mulheres ocidentais adentram o século XXI com a consciência 

de seu empoderamento e das possibilidades de emancipação, mesmo que tais práticas ainda 

não sejam de todo difundidas. Os movimentos de mulheres espalhados por todo o Ocidente 
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conquistaram muitas batalhas, desde o sufrágio universal até leis específicas para condenação 

da violência de gênero, como por exemplo a Lei Maria da Penha no Brasil. A questão da 

descriminalização do aborto, porém,  ainda figura como uma das principais bandeiras dos 

movimentos emancipacionistas. 

A despeito da discussão sobre descriminalização do aborto, revelou-se uma 

moralidade judiciária que poderia ser entendida como medieval no caso dos processos 

judiciais de Campo Grande. A idéia de que o sistema de penalidades brasileiro baseia-se na 

reeducação do criminoso foi totalmente subvertido para uma espécie de perseguição das 

mulheres condenadas. O aparato Estatal permitiu uma espécie de tortura quando propôs que o 

processo judicial fosse substituído por trabalhos comunitário com crianças pequenas, 

alegando finalidades „pedagógicas‟. 

Segundo Alessandro Baratta, há uma relação simbiótica entre o criminoso e o 

sistema jurídico-penal. Assim como um ato depende do sistema penal para ser denominado 

crime, o sistema penal necessita da existência de ato criminoso para continuar a existir. 

Conforme as teorias psicanalíticas da criminologia, o crime é desejável, pois é no momento da 

imputação da pena que pode a sociedade indicar para si mesma aquilo que é proibido. “A 

reação punitiva pressupõe, portanto, a presença, nos membros do grupo, de impulsos idênticos 

aos proibidos.”
xii

  

Quando a sociedade espera de uma autoridade penal a punição exemplar de certo 

crime, a mesma o faz por necessidade de expiação seus próprios desejos de cometer o mesmo 

crime. É o chamado „bode expiatório‟. Se todos, e principalmente as mulheres, possuem 

impulsos abortivos, punir exemplarmente mulheres que fazem aborto pode deixar todos 

tranqüilos em renunciar tais impulsos internos, pois é algo proibido socialmente: “A exigência 

de punir o delinqüente é, simultaneamente, uma demonstração dirigida para dentro, para 

desencorajar os impulsos: o que nós proibimos ao delinqüente, vós também podeis 

renunciar.”
xiii

 

Essa possibilidade de suspender o processo em troca de serviços prestados à 

comunidade, em creches e escolas, denuncia um uso cruel do aparato estatal para promover 

uma „caça às bruxas‟ moderna. Uma ação do Estado que trata as mulheres como se fossem 

moralmente inferiores, que devem redimir seus pecados através de uma medida dita 

„pedagógica‟, se assemelha aos documentos inquisitoriais de reconhecimento e punição de 

mulheres adoradoras do Diabo. 
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Dentre estes documentos, pode-se invocar o famoso manual Malleus Maleficarum – 

O Martelo das Feitiçeiras, publicado em 1484 pelos monges dominicanos Heinrich Kramer e 

James Sprenger
xiv

. Tal manual propunha-se a apontar as formas em que pode se manifestar o 

Mal e quais eram os procedimentos jurídicos a serem cumpridos para obter as confissões dos 

hereges, em sua maioria, mulheres. Na modernidade, o judiciário tem a possibilidade de fazer 

as vezes do Inquisidor, perpetrando, com aval do Estado, verdadeiras torturas contra seus 

perseguidos. Conforme Baratta, 

Um mecanismo de projeção semelhante ao que se verifica na mentalidade 

primitiva, e que conduz à representação das forças demoníacas hostis, nas 

quais estão transferidas as próprias agressões, explica como a sociedade 

punitiva, separando-se, como o bem do mal, do sujeito delinqüente, transfere 

para ele as próprias agressões. A pena não basta, observa Helmut 

Ostermeyer, para descarregar toda a agressão reprimida. Uma parte dela é 

transferida para o exterior para outros indivíduos, através do mecanismo de 

projeção.
xv

 

 

Em uma sociedade calcada por influências das teoris psicológicas freudianas, a 

punição que vem em forma de tortura psicológica e que indica a dor que a pena pode trazer 

pode ter o condão de aprisionar fortemente tal impulso de transgressão. Isto pode ser 

facilmente observado na sociedade brasileira da atualidade, visto que até a discussão sobre o 

caso do aborto pode trazer constrangimentos. Um dos maiores exemplos deste medo do 

discurso se deu na publicação do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que não contemplou 

a possibilidade de audiências públicas para discussões acerca da descriminalização do aborto 

no Brasil. 

IV - Conclusão 

Há muitos séculos o ocidente convive com a idéia de que a mulher possui uma 

natureza diferenciada do homem, que indica uma relação mais próxima com o que é carnal e 

com o misticismo. A construção do estereótipo da bruxa medieval sobrevive até os dias 

atuais, servindo de modelo para classificar certas mulheres como se fossem moralmente 

inferiores. As duas grandes diferenças entre a caça às bruxas da Inquisição e a natureza da 

persecução penal nos crimes de aborto são: 1) As bruxas eram perseguidas independente de 

uma ação concreta; o simples fato de realizarem um pacto com o Demônio as denunciava; as 

mulheres condenadas a uma pena cruel em prol da „reeducação‟ são perseguidas justamente 

pelo fato do abortamento, que se encaixa em uma conduta criminosa. 2) Bruxas eram 

torturadas fisicamente e muitas vezes condenadas à mortes hediondas ao passo que em nosso 

Estado de Direito as torturas são psicológicas e não há pena de morte institucionalizada.  
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Redimir os pecados da sociedade punindo o criminoso de forma exemplar é um 

mecanismo social amplamente difundido nas sociedades ocidentais há muitos séculos. Será 

que haverá algum momento em que não mais estarão atreladas a condição feminina e a noção 

de baixa moralidade, principalmente no caso do crime de aborto? Haverá um dia em que não 

mais serão utilizadas formas modernas de torturas contra mulheres que, supostamente, 

carregam o mal em sua alma? Esperam os movimentos feministas que sim, que existem 

possibilidades de empoderamento e emancipação que podem proporcionar tal dissociação. O 

tempo se encarregará de dizer se estão as feministas certas.  
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