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Corpo e História 

Joana Maria Pedro 
Universidade Federal de Santa Catarina 

E ,ta pe.-specti .. de pe""" o coqx> em sua hlstoricidade, des
naturalizando-o, de perceber que não existe um corpo pronto à 
espera de ser liberado ou castigadol

, permite levantar questões 

presentes nos dias atuais, capazes de contribuir na disputa por 
uma sociedade menos hierarquizada, na qual o corpo não seja 

apenas o lugar da definição sexual, da demonstração das distin

ções, das etnias, enfim, das diferenças que estigmatizam e excluem. 
Refletir sobre a historicidade do corpo permite-nos prefigura

ções nas quais os corpos sejam múltiplos, e sua dispersão seja a 

tônica das relações. Além disso, perceber as representações atuais 
com estranhamento permite-nos sonhar com mudanças culturais. 

É dentro desta perspectiva de estranhamento dos gestos, das 
verdades e dos hábitos familiares e indtspensáveisZ, que tenho 
estudado o entrecruzamento de diferentes representações sobre 
o corpo, em pesquisa sobre práticas abortivas e infanticídio. 

Neste sentido, o texto de Denise B. Sant'Anna, Corpo, história 
e cidadania aponta para a importância que adquirem, nos dias atuais, 

as questões do corpo. Alvo costumeiro das ciências médicas, o corpo, 

ou, mais propriamente, as práticas corporais e as representações do 
corpo, têm sido alvo da pesquisa em ciências humanas. 
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A autora desenha-nos a representação de corpo em consti
tuição nos dias atuais, como a de um corpo informatizado, lugar 
de desenvolvimento da bioquímica, da genética e da biologia 
molecular, corpo, enfim, transmissor de informações. Este tipo 
de representação, tenho encontrado em minha pesquisa, nas 
representações atuais do feto, especialmente em discursos contra 
a descriminalização do aborto. Esta representação do corpo infor
matizado tem contribuído para colocar os argumentos feministas 
em dificuldades. 

Desde a década de 70, as feministas têm defendido o direito 
ao aborto utilizando uma representação de corpo na qual o feto 

faz parte das entranhas maternas e, portanto, é produto do corpo 
feminino. Essa representação tem proporcionado às mulheres argu
mentos para reivindicar o direito de decidir sobre o destino a ser 

dado aos produtos de seu corpo. Convém destacar que, tanto na 
Grécia quanto na Roma antiga, o feto já era considerado parte das 
entranhas femininas3• A autonomia do feto em relação ao corpo 
matemo é uma história com datações variadas e bastante recente. 

A idéia de proteção à vida do feto, como um ser animado, é 
uma inovação da filosofia cristã. Durante a Idade Média, a Igreja 

aceitava a teoria de Santo Tomás de Aquino, segundo a qual o 
feto masculino só tem alma 40 dias após a fecundação, e o femi
nino aos 80 dias. Assim sendo, antes desta data o aborto não 
eliminava uma vida humana propriamente dita. Foi somente a 
partir de meados do século XIX que a Igreja Católica passou a 
considerar que, a partir da concepção, o feto passaria a ter alma4

• 

Os códigos penais brasileiros acompanharam as mudanças 
nas representações do feto, criminalizando gradativamente as prá
ticas abortivas. Entretanto, o Código Criminal do Império, publi

cado em 1830, não previa penas para a gestante que provocasse 
em si mesma o aborto, mas apenas para pessoas que o praticassem 
em outra mulhers. 

No Código Penal da República, publicado em 1890, a gestante 
passou a ser incriminada; porém, estava prevista a redução da 
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pena em uma terça parte, no caso de o crime ter sido "cometido 
para ocultar a desonra própria"6. Já o Código Penal de 1940 introdu

ziu os casos em que o aborto não se constituiria em crime, desde 
que praticado por médic07

• A questão da honra foi, então, suprimida. 
O Código Penal de 1940 encontra-se em vigor atualmente, 

sendo motivo de amplos debates por vários setores da sociedade. 
De um lado, há os que defendem a descriminalização do abortoS 
e, de outro, aqueles que querem suprimir até mesmo aqueles 
casos em que o aborto legal é previsto; é o que se pode perceber 
nos projetos que pretendem suprimir o direito ao aborto, no caso 
em que a concepção resulta de estupro. 

Em sua elaboração, os Códigos Penais têm recebido as influ
ências de vários discursos; estes são permeados por representa
ções diferenciadas, tanto do feto quanto do corpo feminino. 

Nos dias atuais, os últimos avanços que se observam nas téc
nicas de reprodução humana têm levado o ato reprodutivo - ante
riormente, restrito à esfera privada - para dentro do laboratóri09. 

Esse deslocamento tem ensejado, inclusive, acirradas discussões 
sobre o destino que deve ser dado ao embrião. 

Estas discussões estão inseridas numa nova forma de repre

sentação do feto e do corpo feminino. Em relação ao primeiro, 
em vez de parte das vísceras femininas, ganha, no laboratório de 
reprodução humana, individualidade e, no ventre das novas 
mães, mesmo daquelas que não estão incluídas entre as clientes 
destes laboratórios, ganham personalidade. . 

Muito se tem discutido a respeito dos novos parâmetros em 
que se tem constituído, nos dias de hoje, a chamada "nova mater
nidade": os avanços dos instrumentos e das tecnologias médicas 
têm dado às mães de classe média uma maior visibilidade das 
suas entranhas e, conseqüentemente, do feto. As fronteiras entre 
o feto e a criança tendem a diluir-se à medida que aumentam e se 
tornar complexos os instrumentos. A ultra-sonografia e a escuta 
de batimentos cardíacos, por exemplo, permitem ver e escutar o 
feto, que até então era invisível e inaudívepo. 
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Alvo da crítica dos psicólogos naquilo que eles têm chamado 
de psicologização da vida, esta nova representação do feto -
não mais como pessoa potencial, mas como pessoa atual, capaz 
de sentimentos e de individualização - tem surgido no bojo de 
toda uma parafernália de instrumentos tecnológicos que, como 
diz Denise B. Sant'Anna, ao lado de novas visibilidades, criam 
outras obscuridades e inquietações antes desconhecidasll

• 

Dados da engenharia genética, que individualizam os seres, 

definem para o embrião uma personalidade, fornecem informa
ções sobre o futuro e, portanto, embaralham o virtual e o concreto. 
Este embrião transmissor de informações torna-se passível, in
clusive, de intetvençóes visando à correção de possíveis problemas 
futuros. Esta representação do feto como corpo informatizado, e 
como sujeito psicologizado - visível, não a olho nu, mas com o 

olho armado pelas novas tecnologias -, distante do ventre mater
no, tem colocado em xeque muitos dos argumentos feministas 
baseados na representação do feto como parte do corpo feminino 
e, portanto, dependente de sua decisão. Diante destas novas repre
sentações, torna-se necessário a constituição de novos argumen
tos, se quisermos conquistar - no caso do Brasil- ou manter - no 

caso de países como França e Estados Unidos -, a decisão sobre a 
manutenção ou a interrupção da gravidez nas mãos das mulheres. 

Convém destacar que, mesmo nos dias atuais, e em passado 

recente, o feto e o corpo feminino têm sido representados das 
mais variadas formas. Em nossa pesquisa, temos encontrado re
presentações do corpo feminino que vão desde aquela de vaso 
capaz de abrigar e desenvolver a semente masculina - presente 
nos sermões da Igreja em meados do século XIX e resistentes nas 
entrevistas, nos dias de hoje -, até aquelas do útero ambulante, 
que permearam os anúncios dos jornais da primeira metade do 
século XX. 

Diferente das representações de corpo mais ou menos hege
mônicas, e destacadas por Georges Vigarello em O limpo e o sujo: 
a higiene do corpo desde a Idade Média 12 , o que pudemos obser-
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var na pesquisa que estamos realizando é o entrecruzamento de 
diferentes representações, atestando a existência de diferentes 
relações de poder. 

Em Florianópolis, no início do século XX, os jornais anun
ciavam remédios para o útero feminino. Nos textos dos anúncios, 
o corpo feminino organizava-se em tomo do útero, as mulheres 
são verdadeiros úteros ambulantes. Lugar de saúde e de doença, 
o útero é tematizado como o órgão que define a vida das mulheres. 

A freqüência destes anúncios, no início do século XX, é cres
cente, intensificando-se a partir de meados da década de 2013• O 
que se destaca neles é, em primeiro lugar, a pretensão de curar 

inúmeras doenças e, em segundo lugar, que estas doenças são 
atribuídas ao útero feminino. 

Um anúncio do Regulador Gesteira, publicado no jornal O 

Estado de 1931, exemplifica esta atribuição ao útero das inúmeras 
moléstias que afligiriam a mulher. Neste anúncio, por demais lon
go para ser aqui totalmente reproduzido, afinna-se que a mulher 

sofre muito e que é muito sensível; enumera, a seguir, vários sen
timentos, considerados femininos; informa que muitas mulheres 
sofrem, há muito tempo, do útero, e não sabem que isso constitui 

o maior perigo. O anúncio enumera, então, as moléstias que o 
citado remédio poderia CU~4. 

Esta atribuição ao útero de tantas virtualidades contrasta com 
o silêncio sobre o aparelho reprodutor masculino, o qual não se 
constitui, nos jornais, alvo de cuidados e recomendações. Entre
tanto, com relação ao útero, o que se observa é esta representação 
de potência. 

Representação semelhante foi atestada por Mary Del Priore 
nos textos médicos portugueses do início do século XIX: 

É o sexo feminino dotado de uma entranha por demais ativa, a 
qual, como singular energia, reage sobre todo o corpo, e princi
palmente sobre o peito e as entranhas abdominais. A observação 
mostra qual extraordinária perturbação ela pode excitar em toda 
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máquina, e quanto altera a sua forma exterior e modifica as afec
ções morais. Falamos do útero, o qual, desde a época da puber
dade até que a menstruação cessa, se pode ter pelo árbitro de 
tudo quanto em geral se passa na sua organização. Pela sua influ
ência vem a ternura e carinho maternolS. 

A semelhança entre esta representação do útero do início do 
século XIX e aquela dos anúncios de jornal de 1931 atesta, por 
um lado, a resistência de certas representações e, por outro, o 
retomo de mitos com novas roupagens. A representação do corpo 
como máquina capaz de produção de energias encontrava, no útero, 
no caso das mulheres, sua principal peça. Responsável pelo anda
mento de todo corpo feminino, as representações do útero recorriam 

a mitos vigentes desde o século XVIII. Foi com a revolução industrial 
que o corpo passou a ser comparado a uma máquina energética. 
Georges Vigarello, falando da higiene corporal da época, cita textos 
em que a metáfora do corpo-máquina era utilizada: 

Toda máquina exige a limpeza freqüente das suas engrenagens e 
a rejeição, não menos freqüente, das escórias ou partes inutilizadas 
do carvão. Sendo o corpo humano uma máquina das mais de
licadas, é necessário velar pela sua limpeza e pela expulsão regular 
de seus dejectosl6• . 

É este corpo-máquina que encontramos envolvendo um 
útero, no texto médico do século XIX, e presente no anúncio do 

jornal de Florianópolis em 1931. Por outro lado, a própria foca
lização centrada no útero remonta a mitos bem mais antigos, nos 
quais este é responsabilizado pela emissão de humores, causador 
de doenças como a melancolia e, desde Galeno, é representado 
como tendo comunicação com todas as partes do corpo, como 
um animal errabundo17. 

São relações sociais e de gênero eminentemente hierarqui
zadas que, possivelmente, estão reeditando estes mitos, associados 
a novas representações do corpo. É uma sociedade que define 
papéis femininos centralizados na maternidade, especialmente 
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no final dos anos 20 quando, na cidade de Florianópolis, sobreveio 
a estagnação econômica e o declínio do porto. 

Ao lado destes anúncios de remédios para o útero, proliferam, 
com intensidade, artigos que tematizam as mães consideradas 
"desnaturadas", aquelas cujos fetos ou filhos recém-nascidos são 

encontrados nos mais diferentes lugares da cidade: no mar, nas 
fossas, nas bananeiras, nas valas. As notícias "Mãe desnaturada"18, 
do jornal A verdade, de 1921, "Mãe desnaturada!"19, do jornal O 

Estado, de 1924, e "Um achado macabro!"20, do jornal O Estado, de 
1925, são exemplos de formas de tratar episódios de encontro de 
fetos ou recém-nascidos mortos. Em todos estes artigos da década 

de 20, percebe-se - além de textos longos -, em alguns deles, como 
o de 1924, a repetição da notícia por mais de um dia, investindo na 
denúncia daquilo que consideravam um atentado à "civilização". 

Nos processos judiciais, especialmente nos exames de corpo 
de delito, em fetos ou em crianças mortas, e ainda nos exames de 
partos-supostos, podemos destacar outras formas de represen
tação dos corpos. 

No caso de fetos ou crianças mortas, a própria separação e 
identificação do achado demonstra uma forma de representar os 

corpos diferente da dos dias atuais. São considerados fetos os 
produtos da gravidez de até sete meses; a partir daí, já são consi
derados crianças recém-nascidas mortas, pois considerava-se que, 
após o sétimo mês, o feto já tinha possibilidade de vida fora do 
útero materno. Além disso, a definição de que a criança teria ou 
não nascido com vida era dado pelo exame chamado docimásta 
pulmonar hidrostática, o qual permitia saber se teria ocorrido 
entrada de ar nos pulmões da criança. O ar definia se esta tivera 
vida extra-uterina. 

A oxigenação do pulmão, como sinal de vida, está ligada à 
representação do corpo-máquina, capaz de combustão, e produtor 
e consumidor de energia. Nos manuais de higiene do século XIX, 
a limpeza da pele era recomendada como recurso à permissão de 
que ela respirasse. No interior de uma luta contra os micróbios, 
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então recém descobertos, a oxigenação facilitava a combustão e 
desenvolvia imunidades21

• 

Era essa a representação que estava presente no exame rea
lizado pelo aparato juridico-policial. Esta forma.de pensar o feto 
ou a criança difere, em muito, das atuais representações, nas quais 

o embrião ganha personalidade dada pelas referências genéticas 
que traz. O feto, no início do século, só era pensado como criança 
após os sete meses de gravidez, e ainda necessitava da prova da 

existência de ar nos pulmões para ter o estatuto de pessoa. Nos 
dias atuais, as novas tecnologias podem garantir a vida do feto, 
fora do útero, com menos de sete meses. 

Ainda num entrecruzamento de representações, as entrevistas 
que realizamos dão-nos conta de outras imagens. Para as mulheres 
que hoje possuem mais de 65 anos, residentes há muito na cidade 

de Florianópolis, o aborto nos primeiros meses não elimina a 
vida de uma pessoa: o produto que sai do corpo feminino é 
considerado, no máximo, uma bola coalhada22

, às vezes uma 
bola branca23; em outras ocasiões, descrito como um monte de 
molas, semelhante a água-viva gelatinosa24; era sangue parad025• 

Enfim, parte das entranhas femininas. Esses produtos eram expe
lidos do útero por meios que visavam fazer vir as regras, como se 
costuma dizer. Não se tratava, de acordo com as entrevistadas, 
portanto, de aborto, mas de menstruação atrasada; nem de um 

feto, mas de um outro produto qualquer. Representações, por
tanto, bem diferentes daquelas da tecnologia da reprodução hu
mana atual, e daquela dos jornais e processos judiciais do início 
do século XX. 

Convém destacar que este tipo de representação, em que a 
mulher não reconhece que realizou um aborto, especialmente 
quando este foi induzido por via oral, pela ingestão de chás e/ 
ou remédios, está presente não só na fala das mulheres idosas de 
Florianópolis, constatadas por nossa pesquisa, como também em 

investigações realizadas em outros locais26• Essa constatação de
monstra o entrecruzamento de representações acerca do feto e 
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do corpo feminino. E atesta a pennanência da representação do 
útero como um órgão poderoso no corpo feminino. 

Esta representação do útero, já discutida neste texto, permite 
entender a possibilidade da produção dos mais diferentes pro
dutos. Mitos antigos falam do nascimento de monstros, e do abri

go, no útero, dos mais diferentes seres27
• Jornais de Florianópolis, 

no século XIX, reeditavam estes mitos, preenchendo espaços nas 
edições, em vista da falta de notícias, tão comum em províncias 

como a de Santa Catarina. Nestas notícias, eram comuns a refe
rência aos nascimentos de crianças monstruosas ou até mesmo 
de animais28

• 

Nas falas das mulheres entrevistadas, o período da mens
truação é um momento que exige muitos cuidados, tanto com o 
clima, quanto com a dieta. Tanto neste período quanto nos partos, 

os banhos devem ser suspensos e a alimentação precisa ser selecio
nada. Lavar cabelos, nem pensar! O útero neste momento está 

expelindo seus produtos, todo cuidado é pouco ... 
Aliada à representação de um útero poderoso, em tomo do 

qual existe uma mulher, há, também, a permanência de uma re
presentação de corpo muito antiga, que remonta, de acordo com 
Georges Vigarello, ao século XVI: a do corpo poroso, cheio de 
orifício e atravessado por humores29• 

É este corpo poroso que possui, no seu interior, um útero 
poderoso, exigente de cuidados. Este corpo feminino e este útero 
produzem sangue menstrual e, eventualmente, bebês. Entretanto, 
às vezes, também é capaz de produzir coisas bastante estranhas. 

Trata-se de representações que se entrecruzam, diferem entre 
si, constituem-se no interior de relações sociais, são expressão de 
lutas e de concepções de saberes que se contrapõem. Umas 
constituídas na longa duração de uma cultura que se transforma 
lentamente, outras constituídas no interior de políticas populacio
nais definidas, as quais atribuem aos pais, cada vez mais, a res

ponsabilidade sobre os filhos. Definem, assim, papéis de gêneros, 
atribuindo às mulheres a maternidade como sua principal função. 
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Nos dias atuais, em que sobressai uma representação de 
corpo associada à infonnação - o corpo infonnatizado ao qual se 

refere Denise B. Sant'Anna -, definido pela genética, prenhe, por
tanto, de dados, e capaz de dizer de si muito mais do que muitas 
palavras, instituições e experiências, o feto deixou de ser produto 

exclusivo do ventre feminino: tornou-se, em muitos casos, o de
senvolvimento de um embrião que ganhou personalidade e que 
tem sido condenado a viver pelo discurso "pró-vida"30. 

Talvez o próximo passo seja reivindicar todos os óvulos des
perdiçados na menstruação, e todo sêmem que não foi empregado 
na reprodução humana. Gennaine Greer, em Sexo e destino, tem 
denunciado a hipocrisia dos grupos pró-vida que, se quisessem 
ser coerentes naquilo que defendem, deveriam batizar os embriões 
de laboratório que são inutilizados após o tempo regular de guar

da, e os absorventes femininos, que a cada mês, mesmo sem qual
quer intervenção externa, em muitas ocasiões eliminam embriões 
mal fonnados~l. 

O ridículo dessa reivindicação talvez possa ajudar-nos a estra
nhar as representações do corpo que engendram as práticas corpo
rais da atualidade, na qual sobressai, como já dissemos, o corpo 

infonnatizado. Cabe às mulheres - que lutam para que as decisões 
sobre o destino dos produtos do seu corpo pennaneçam em suas 
mãos - reinventar novas práticas e representações que pennitam 
enfrentar estas que têm, no mínimo, trazido impasses aos argu

mentos até agora utilizados. 

NOTAS 

1 Confunne SANT'ANNA, Denise B. Corpo, História e Cidadania, apresentado na 
mesa-redonda "Corpo e História" e Incluído no presente volume. 

2 Idem. 

! No antigo Direito Romano, não se encontram disposições sobre o aborto. Em 
Roma, as mulheres que praticavam o aborto por aversão a seus maridos eram 
desterradas, embora eles pudessem autorizá-lo. FONSECA, Romy Medeiros 
da. "Justiça Social e Aborto". In CARVALHO, Nanei Valadares. Condição 
Feminina. São Paulo, Vértice, 1988, pp. 25-24. 
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• RANKE-HEINEMANN, Uta. Eunucos pelo reino de Deus. Mulheres, sexualidade e 
a Igreja Católica. Rio de Janeiro, Record, Rosa dos Tempos, 1996, p. 322. 

5 WIZ, Francisco. Código Criminal do Império do Brazil: theórica e praticamente. 
Maceió, T. de Menezes, 1885. 

6 SOARES. Oscar de Macedo. C6digo Penal da República dos Estados Unidos do 
Brasil Rio de Janeiro, Ed. Garnier, 1908. 

7 '~. 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". 

Ver Código Penal - Decreto Lei nO 2848, de 7 de dezembro de 1940. São Paulo, 
livraria Acadêmica/Saraiva e CIa. Editores, 1941. 

• É o exemplo do projeto da senadora Eva Blay. Ver BIAY, Eva. Projeto de lei sobre o 
aborto. Estudos Feministas. Rio de Janeiro, CIEC/ECO/UFRJ, voU, nO 2/1993. 
pp.43<k34. 

9 Ver NOVAES, Simone e SALEM, Tânia "Recontex:tualizando o embrião". In Revista 
Estudos Feministas. Rio de Janeiro, IFSC/UFlV - PPCIS!UEIV, nO 3, nO 1/1995, p.69. 

10 ALMEIDA, Maria Isabel Mendes. '~ nova maternidade: uma ilustração das 
ambigüidades do processo de modernização da família". In FIGUEIRA, Sérvulo 
A. (org.). Uma novafam{/ia? O moderno e o arcaico nafam{/ia de classe 
média brasileira. Rio de Janeiro, Zabar, 1987, p. 64. 

11 SANT' ANNA, Denise Bernuzzi. Apresentação. In Políticas do corpo. São Paulo, 
Estação liberdade,1995, p.12. 

12 VIGAREllO, Georges. O limpo e o sujo: a higiene do corpo desde a Idade 
Média. lisboa, Fragmentos, 1988. 

B Foi realizado um levantamento completo nos maiores jornais da cidade, entre 
1900 e 1950. 

1. '~asma nervosa, palpitações do coração, aperto e agonia do coração, falta de ar, 
sufocações, sensação de aperto na garganta, cansaço, falta de sono, falta de 
apetite, incômodos do estômago, arrotos freqüentes, azia, boca amarga, 
ventosidade na barriga, enjôos, latejamento e quentura na cabeça, peso na 
cabeça, pontadas e dores na cabeça, dores no peito, dores nas costas, dores 
nas cadeiras, pontadas e dores no ventre, tonturas, tremuras, excitações ner
vosas, escurecimento da vista, desmaios, zumbido nos ouvidos, vertigens, ata
ques nervosos, estremecimentos, fortnigamentos súbitos, caimbras e fraqueza 
das pernas, suores frios ou abundantes, arrepios dormenciais, sensação de 
calor em diversas partes do corpo, vontade de chorar sem ter motivo, enfra
quecimento da memória, moleza de corpo, falta de ânimo pra fazer qualquer 
trabalho, frio nos pés e nas mãos, manchas na pele, certas feridas, certas co
ceiras, certas tosses, ataques de hemorroidas etc. 7Udo isso pode ser causado 
pelas moléstias do útero. [ ... J O Regulador Gestelra é o remédio de confiança 
para tratar inftamação do útero, o catarro do útero causado pela inftamação, 
anemia, palidez, amarelidão e desarranjos nervosos causados pelas moléstias 
do útero, a pouca menstruação, dores e cólicas do útero e ovários, as hemor
ragias do útero, as menstruações exageradas e muito fortes ou muito demo-
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radas, as dores da menstruação, as ameaças de abono e as hemorróidas causa
das pelo peso do útero inflamado." O Estado, 18,u2/1931, n05218, p. 05. "Como 
as mulheres sofrem". Os grifos são nossos. 

I~ FRANCO, Francisco de Melo. Elementos de higiene ou ditames teóricos e práticos 
para conservar a saúde e preservar a vida, p. 12. Apud: PRlORE, Mary deI. 
Ao sul do corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil 
Colônia. Rio de Janeiro/Brasília, José Olympio/Ed. UnS, 1993, p. 209. 

16 DEGRAVE, P. Manuel d'bygiene élémentaire. Paris, 1902, p.7. Apud: VIGAREllO, G. 
op. cit., p. 165. 

17 PRlORE, Mary Del. "Magia e medicina na Colônia: o corpo feminino". In PRlORE, 
Mary Del (org.).Hist6riadasmulheresrwBrasil. São Paulo, Contexto, 1996, p. 84. 

18JornalA verdade, 08/1111921. 

19Jornal O Estado, 08,u5/1924, n02961, p. 2 c. 1, e no mesmo jornal em 10,u5/1924, 
n02963, p. 2,c. 3. 

"Jornal O Estado, 03..u9/1925. 

21 VIGARElLO, G. op. cit., p.165. 

22 Entrevista com Dona Ruth Farias Pereira, realizada em 01M/1996 por Joana 
Maria Pedro. 

23 Entrevista com Dona Ondina Dorvalina Vieira, realizada em 21,u3/1996 por 
Joana Maria Pedro. 

U Entrevista com D. Matilde (Tiloca), realizada em 06/03/96 por Maria Conceição 
de Lacerda . 

., Entrevista com Dona Ruth, citada. 

:16 Ver OSIS,MariaJosé D. etalli. "Dificuldades para obter informações da população de 
mulheres sobre o abono ilegal". Revista de Saúde Pública,' vol. 05, nO 30, 1996, 
pp. 444-451. 

r1 Ver PRlORE, M. D. 1997, op. cito p. 91. 

28 Ver PEDRO, Joana Maria. Mulheres honestas e mulheres faladas: uma questão 
de classe. Florianópolis, Ed.UFSC, 1994, p. 39. 

29 VIGARElLO, G. op. cit., pp.15-24. 

30 "Pró-vida" são grupos de cunho religioso, que defendem a sacralidade da vida 
desde a concepção. Têm realizado movimentos e manifestações contra tenta
tivas de despenalização do abono e da eutaIWila. Nos Estados Unidos têm sido 
comuns os ataques violentos destes grupos às clínicas legais que fazem abono. 

31 GREER, Germaine. Sexo e destirw: a política da fertilidade humana. Rio de 
Janeiro, Rocco, 1987, pp. 182-223. 
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