
MOÇÃO DE REPÚDIO À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, QUE PRETENDE PROIBIR 

QUALQUER FORMA DE ABORTO 

 

As mulheres latino-americanas de 18 países reunidas na XI Conferência 

Regional da Internacional da Educação para a América Latina – IEAL e no 

Encontro da Rede de Trabalhadoras em Educação – Belo Horizonte, 13 a 18 

de novembro de 2017 –, manifestam veemente repúdio à Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) nº 181/2015, que tem por finalidade proibir o 

aborto no Brasil, inclusive em casos atualmente previstos em lei, como 

estupro, anencefalia do feto ou gravidez com risco de morte para a mãe. 

 

O Brasil é um dos países mais atrasados no mundo em termos legais e 

culturais que envolvem o aborto, realidade esta que coloca em risco a vida 

de milhares de mulheres que optam por interromper a gravidez à luz de suas 

condições físicas, psíquicas, econômicas e sociais. Estima-se que, 

diariamente, quatro mulheres morrem no Brasil ao buscarem socorro nos 

hospitais públicos e privados por complicações em procedimentos de abortos 

clandestinos. Contudo, esse número nefasto tende a ser bem maior, na 

medida em que o Ministério da Saúde reconhece que muitas mortes 

decorrentes de abortos clandestinos não são registradas no Sistema de 

Notificação de Mortalidade. 

 

A PEC 181/15, em pleno século XXI, caminha na direção de agravar uma 

realidade já dramática. Além de extemporânea, a PEC regride os direitos já 

conquistados e expõe o caráter machista e misógino da sociedade brasileira, 

pois, além de negar a efetiva emancipação das mulheres, pretende condená-

las penalmente por quaisquer práticas de aborto.  

 

Diante desta situação, que efetivamente fomentará mais mortes de mulheres 

na maior nação latino-americana e na quinta maior população mundial, este 

Coletivo de Mulheres da América Latina rechaça a PEC 181/15 e requer 

dos/as parlamentares do Congresso Nacional do Brasil a sua completa 

rejeição. 

 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2017 

Rede de Trabalhadoras em Educação  

da Internacional da Educação para a  

América Latina – IEAL 

 


