Aborto: série especial conta a história de
cinco mulheres que interromperam a
gestação 12 vezes

Cinco irmãs. Negras. Mães. Empurradas à clandestinidade. Abortaram 12 vezes, sempre sem
amparo legal e médico. Baianas, nascidas no interior, suas histórias se ambientam também em
Salvador. Os cinco perfis revelam os caminhos dessas mulheres, com idades entre 35 e 44
anos, em algum tipo de relacionamento estável, que também foram ou são vítimas de violência
física e psicológica, pelos parceiros e profissionais de saúde.
Esta série de reportagens publicadas no jornal Correio ouve pesquisadoras, especialistas e
fontes oficiais para tentar entender: Por que essas mulheres tiveram tantas gestações
indesejadas? O que haveria de errado em suas vidas reprodutivas? Onde o serviço de saúde
teria errado para que isso acontecesse? Quais políticas públicas falharam? Sofreram violência?
Tiveram dificuldade de negociar o método com o parceiro? Tiveram pleno acesso à informação
e método adequado?
Num momento em que países alteram a sua política em favor dos direitos da mulher, o Brasil
discute o assunto, mas pouco decide sobre o tema. Por isso, diante do risco de serem
perseguidas e denunciadas, omitimos a cidade onde vivem e mudamos os nomes das
personagens e daqueles ligados a elas. Aqui, seus nomes foram substituídos por cores além do
vermelho, que tingiu seus corpos: Violeta, Anil, Preta, Oliva e Rosa.
A série foi uma das cinco selecionadas no edital “Jornalismo Investigativo em Direitos
Humanos, Aborto e Saúde Pública”, do Instituto Patrícia Galvão, com apoio da Global Health

Strategies e Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). O instituto recebeu
cerca de 200 propostas e cinco foram escolhidas. Foram quase 12 meses de trabalho,
envolvendo pesquisa, entrevistas e desenvolvimento da narrativa.
Confira a série completa acessando este link.
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