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Este artigo versa sobre o aborto como prática social e suas relações com os preceitos 
religiosos e os direitos humanos, considerando-se  a interpretação católica e a feminista 
acerca  da questão. Neste sentido, elegeu-se como corpus de análise o discurso da  
instituição “Católicas pelo Direito de Decidir”(CDD- seção Brasil), cuja enunciação 
defende  prováveis aproximações entre as formulações conceituais do movimento 
feminista e das organizações dos direitos humanos a respeito do aborto.
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Discutir Feminismo y Aborto en el Ámbito del Catolicismo Romano en Brasil

Este artículo versa sobre el aborto como práctica social y sus relaciones con los preceptos 
religiosos y los derechos humanos, se considera la interpretación católica y la feminista 
acerca de la cuestión. En este sentido, se eligió como corpus de análisis el discurso 
de la institución Católica por el Derecho de Decidir (CDD – Sección Brasil), cuya 
enunciación defiende probables aproximaciones entre las formulaciones conceptuales 
de lo movimiento feminista y de las organizaciones de los derechos humanos a respecto 
del aborto. 
Palabras clave: feminismo, catolicismo, aborto, derechos.

Discussing Feminism and Abortion Within the Roman Catholicism in Brazil

This paper focuses on abortion as a social practice and on how it relates to religious 
precepts and human rights organizations. It takes into account the meanings the catholic 
religion and the feminist movement assign to the issue. The analyzed corpus comprised 
the discourse of  the female organization called Catholics for a Free Choice – Brazilian 
Chapter – whose formulations on abortion are aligned with those issued by the feminist 
movement and the human rights organizations. 
Keywords: feminism, catholicism, abortion, rights.

Ana Patrícia Ferreira Rameiro é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Piauí 
(UFPI) e Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais/Universidade Federal do Pará 
– Área de concentração: Antropologia. E-mail: patricia.rameiro@gmail.com

resumo/resumen/abstract


