
 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 1 

A Abordagem do Aborto na Cobertura da Campanha Presidencial de 2010 
pelo Jornalismo Impresso Brasileiro1 

 
Maria Lucineide Andrade Fontes2 

 
 

 
Resumo: O texto analisa como o jornalismo impresso brasileiro incorporou a temática do 
aborto durante a campanha eleitoral para a Presidência da República em 2010. A análise 
baseia-se no monitoramento de 28 veículos impressos de circulação nacional (jornais e 
revistas) entre 6 de julho e 29 de outubro de 2010, período oficial da campanha. Foram 
analisados 434 textos, entre matérias, reportagens, notas, colunas de opinião, entrevistas e 
cartas de leitores. Os dados mostram que, embora o aborto tenha sido agendado de modo 
intensivo, numa média de 4 textos/dia, o enquadramento adotado não contemplou a 
perspectiva da saúde das mulheres. Do universo analisado, apenas 1 reportagem abordou 
dados epidemiológicos relacionados à saúde feminina, caracterizando um enquadramento 
meramente eleitoral, vinculando o aborto à disputa de votos entre os candidatos junto a 
religiosos e ao eleitorado conservador. 
 
Palavras-chave: aborto; agendamento; enquadramento; jornalismo impresso; campanha 
eleitoral. 
 
 
Introdução  
 

 No lugar que ocupa de fórum privilegiado formulador do repertório dos temas que vão 

reverberar na opinião pública, a imprensa de um país se constitui em um dos principais pilares 

de sustentação da democracia. A partir dos enquadramentos sob os quais a imprensa aborda 

um determinado tema, ou, a partir da decisão editorial desta de silenciar sobre determinadas 

questões, haverá impactos na esfera pública: seja pelo avanço na proposição de políticas 

públicas, seja pela manutenção de um determinado estado de coisas que beneficiam parcelas 

específicas da sociedade e prejudicam outras (McCOMBS, M. 2009; LIPPMANN, W. 2008).  

Sendo o Brasil um país democrático e laico, sua imprensa é tida, a priori, como livre 

para a abordagem de quaisquer questões. Este trabalho, no entanto, parte do pressuposto de 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo, GP Jornalismo Impresso, no XXXV Congresso de Ciências da Comunicação, 
realizado na Universidade de Fortaleza (Unifor), Fortaleza – CE, no período de 03 a 07 de setembro de 2012. Este trabalho é 
parte de uma pesquisa intitulada “Aborto em pauta - fissuras no enquadramento do aborto na imprensa brasileira”, 
desenvolvida pela autora com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Edital 
MCT/CNPq/MEC/CAPES nº 02/2010 – Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. 
 
2 Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas, professora de Teorias do Jornalismo e Comunicação Jornalística do 
Curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFBA e de Temas em Cibercultura do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação e Cultura Contemporâneas Facom-UFBA; integrante dos grupos de Pesquisa GITs (Grupo de Pesquisa em 
Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade) e GJol (Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-line), ambos vinculados à Linha 
de Pesquisa de Estudos de Cibercultura do Programa Pós-Com/Facom/UFBA; pesquisadora associada do Instituto de 
Bioética, Direitos Humanos e Gênero/Anis-DF (anis.org.br). e-mail: maluzes@gmail.com 
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que o aborto é um dos principais tabus da imprensa brasileira, praticamente nunca sendo 

abordado em toda a multiplicidade de aspectos polêmicos e contraditórios que costumam 

envolver a discussão deste tema pela sociedade brasileira. Nas raras vezes em que é abordado, 

o enquadramento editorial quase sempre se dá sob as seguintes perspectivas: a perspectiva dos 

aspectos da criminalidade que envolvem quem se submete à prática (as mulheres), quem o 

realiza e pratica tecnicamente (médicos, outros profissionais de saúde e os chamados 

abortistas ou fazedores de anjo, expressões muito presentes na literatura epidemiológica 

produzida sobre o aborto; a perspectiva, também criminal, de vende/trafica ou compra/usa 

medicamentos ilegais que provocam o abortamento; e principalmente, sob a perspectiva moral 

e religiosa em meio à qual campos de forças liberais e conservadoras reivindicam lugares de 

força junto ao poder público no sentido de alterar ou manter, respectivamente, o estatuto 

legalmente na legislação vigente no que diz respeito à prática do aborto (DINIZ e CASTRO, 

2011). 

 A atual legislação brasileira sobre o aborto é a mesma vigente desde o Código Penal 

de 1940 e o caracteriza como crime punível com pena de prisão. A possibilidade de  aborto 

legal, possível de ser realizado na rede serviços de saúde, se dá apenas sob duas 

circunstâncias: quando a gestação implica em risco de vida para a mulher e quando a gravidez 

é decorrente de violência sexual. Embora o sistema de saúde pública registre e mapei altos 

índices de mortalidade e de sequelas para a saúde de mulheres que se submetem ao aborto, 

raramente a imprensa dedica abordagens em profundidade a esse cenário.  

 Uma das poucas vezes em que o agendamento do aborto na imprensa brasileira fugiu 

do script rotineiro da abordagem do tema sob a perspectiva da ilegalidade e do viés moral e 

religioso se deu entre 2004 e 2005, quando do debate travado em torno da Ação da 

Anencefalia apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), propondo o direito de mulheres 

grávidas de fetos anencéfalos de realizar a antecipação terapêutica do parto (DINIZ, 2012).3 O 

início da tramitação dessa ação gerou, na imprensa, a aparição de vozes que até então eram 

exceções nas narrativas jornalísticas sobre o aborto, quase sempre construídas, como já 

esboçado nos parágrafos anteriores, a partir da fala de lideranças religiosas e agentes do Poder 

Judiciário e da polícia.   

 

                                                
3 A ação somente foi julgada definitivamente no dia 12 abril de 2012, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal 
decidiu, por 8 votos a 2, que não é mais Crime de Aborto tipificado no Código Penal a “antecipação do parto” em casos de 
gravidez cujo feto for diagnosticado como anencéfalo. Fetos anencéfalos são incompatíveis com a vida extra-uterina, ou seja, 
não sobrevivem fora do útero materno. Caracterizam-se basicamente pela ausência do encéfalo e da calota craniana. 
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As formas como o aborto é enquadrado na imprensa brasileira 
 
 

Nas abordagens predominantes até a ação da Anencefalia no Supremo Tribunal Federal, 

as declarações predominantes na imprensa brasileira eram as de lideranças religiosas 

associando o aborto ao assassinato de crianças inocentes, cobrando rigor de autoridades 

públicas na punição da prática e endurecimento nas restrições já impostas pela legislação 

vigente. Paralelamente a esse histórico de abordagem por vieses com pouco espaço para a 

contemplação de uma das principais características do jornalismo democrático e ético, o 

contraditório, a imprensa sempre conviveu com outro tipo de dificuldade para a amplitude do 

tratamento deste assunto: por se tratar de uma prática ilegal e clandestina, o aborto é um tema 

que dificulta a realização de pesquisas científicas que gerem dados numéricos e técnicos para 

subsidiar a abordagem científica do cenário constituído pela prática.  

Nesse cenário, há dois exemplos de abordagem do tema que se configuram praticamente 

como exceções consideradas já clássicas na imprensa brasileira: um em 1997, quando a revista 

Veja, às vésperas de uma visita do Papa João Paulo II ao Brasil, agendou o tema como 

reportagem especial de capa com a seguinte chamada: ‘eu fiz aborto’. A reportagem trazia 

depoimentos de 80 mulheres, muitas delas famosas e de classes sócio-econômicas 

privilegiadas, narrando em primeira pessoa e expondo-se em fotografias, que já haviam feito 

pelo menos um aborto (figuras 1 e 2).  

Quase uma década depois, em 2005, outra revista brasileira, a TPM (TRIP para 

Mulheres), apresentava capa e matérias semelhantes às da Veja e convocava os leitores a 

discutir abertamente o tema-tabu representado pelo aborto. A TPM levou às bancas, nesta 

mesma edição, duas capas distintas, simultaneamente. Uma delas trazia a atriz Vera 

Zimmerman e outra a apresentadora de TV e VJ Penélope Nova, ambas confessando: “eu fiz 

aborto’(figuras 3 e 4).4  

                                                
4 É importante ressaltar, no entanto, as diferenças editoriais entre as revistas Veja e TPM. Enquanto a primeira se trata da 
principal revista de informação semanal do país, a segunda é uma revista mensal, de variedades e voltada para o público 
feminino.  
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FIGURA 1 – Capa da revista Veja nº 1.513 (17 de setembro de 1997) 

 

 
FIGURA 2 – Páginas 26 e 27 da revista Veja nº 1.513 (17 de setembro de 1997) 
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FIGURA 3 – Capa A da revista TPM nº 41 (março de 2005) FIGURA 4 – Capa B da revista TPM nº 41 (março de 2005) 

 

Em 2010, foi realizada a primeira pesquisa nacional feita sobre o aborto (DINIZ e 

MEDEIROS, 2010), usando técnicas que associavam o anonimato das entrevistadas a 

respostas depositadas em urnas. Os dados revelaram que uma em cada cinco mulheres 

brasileiras até 40 anos já havia realizado pelo menos um aborto, o que significa que, até essa 

faixa etária, 20% das mulheres brasileiras já haviam abortado. Metade dessas mulheres 

revelou ter recorrido a medicamentos adquiridos de forma ilegal e clandestina para induzir o 

aborto e, em consequência de seqüelas provocadas pelo ato, recorreu posteriormente a serviços 

públicos de saúde. Dados do Ministério da Saúde indicam que o aborto clandestino é 

responsável por 15% das mortes maternas no Brasil e que a prática é a 4ª causa de óbitos de 

mulheres durante a gravidez (MENEZES, 2010). 

 Na campanha eleitoral para a Presidência da República, em 2010, a abordagem do 

aborto alcançou, na imprensa brasileira, um espaço até então jamais visto em intensidade e 

volume. A imprensa, sobretudo a impressa, agendou o tema cotidianamente, dando, diante de 

uma primeira análise, a impressão de que um assunto até então envoltos em um alto grau de 

tabu pela sociedade brasileira havia, finalmente, chegado às manchetes de capa e das páginas 

mais importantes dos jornais e das revistas de informação. Diante da ampla repercussão do 

tema, a decisão de realização do monitoramento da imprensa escrita que norteia este estudo 

visou mapear as formas como o aborto foi enquadrado pelos veículos noticiosos nesse período. 

Para o monitoramento, foi contratada uma empresa especializada em clipagem de notícias em 

veículos impressos tidos como de circulação nacional.  
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Metodologia 

 

O levantamento empírico dos dados que sustentam os resultados desta análise foi feito 

com base no monitoramento de 28 veículos impressos considerados, para efeitos da pesquisa, 

como de circulação nacional, nos quais foram publicados 464 textos. O estatuto de veículo de 

imprensa impresso de circulação nacional usado foi o adotado por empresas especializadas em 

clipagem de notícias que prestam serviços de monitoramento de mídia para órgãos públicos e 

privados em escala nacional.5 O período de monitoramento compreendeu o espaço de tempo 

entre o dia 06 de julho e o dia 29 de outubro de 2010, o período considerado oficial da 

campanha eleitoral de 2010 pela Justiça Eleitoral.  

Os termos chave de busca utilizados durante o monitoramento foram ‘campanha 

eleitoral’ e ‘aborto’. Do conjunto de textos publicados levantados, 434 foram considerados 

válidos, abrangendo diversos gêneros jornalísticos: matérias, reportagens, reportagens 

especiais, notas, colunas, artigos de opinião, entrevistas e cartas de leitores. Os textos 

considerados inválidos foram aqueles que, embora contivessem as palavras chave de busca, 

remetiam a outros países e a outros contextos eleitorais, como as eleições nos Estados Unidos, 

o posicionamento de Barack Obama sobre o assunto no contexto eleitoral estadunidense ou, 

ainda, por exemplo, declarações do Vaticano sobre o tema referindo-se a outros países que não 

o Brasil onde a legislação sobre o assunto estava sob discussão.  

 Os textos recuperados e analisados levaram à elaboração de seis perguntas que 

compuseram um formulário (figura 5). A cada um dos textos eram aplicadas as 6 perguntas do 

formulário, o que permitiu traçar um esboço do do perfil narrativo adotado pelos veículos nos 

textos publicados.  

 

                                                
5 Vale reiterar que, para viabilizar o estudo, foi contratada uma empresa de clipagem com os recursos do CNPq previstos do 
Edital que financiou esta pesquisa.  



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 7 

 
 

FIGURA 5 – Formulário utilizado para seleção textos para a pesquisa 
 

Fonte: Projeto Aborto em pauta – fissuras no enquadramento do aborto na imprensa brasileira 
Edital MCT/CNPq/MEC/CAPES n. 02/2010 – Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 
Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero 
 
 
 
Resultados 
 
 Entre os 28 veículos impressos de informação de circulação nacional monitorados por 

esta pesquisa ao longo do período eleitoral oficial de 2010, somente 13 concentraram a 

publicação dos 434 textos válidos para o estudo: 9 jornais e 4 revistas. A avaliação editorial 

das informações publicadas seguiu duas variáveis: o elemento informativo que aparentemente 

havia gerado a pauta que originou o texto publicado e a natureza temática/editorial 
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predominante na informação publicada sobre o aborto. Assim, todas as unidades textuais 

jornalísticas levantadas no período foram classificadas ou como tendo o aborto enquadrado 

como tema primário ou enquadrado como tema secundário, conforme demonstra a Tabela 1, 

onde se vê a forma de agendamento/enquadramento do tema adotada pelos veículos nos textos 

analisados: 251 textos (58%) enquadraram o aborto como questão secundária e 183 textos 

(42%) como questão primária. 
 

Tabela 1 - Como o aborto foi agendado/enquadrado tratado nos textos analisados 
 
Veículo Questão primária Questão secundária 
Brasil Econômico 3 18% 5 63% 
Correio Braziliense 18 35% 33 65% 
Folha de S. Paulo 45 45% 56 55% 
Jornal da Câmara 3 100% 0 0% 
Jornal do Brasil 0 0% 2 100% 
Jornal do Senado 0 0% 1 100% 
O Estado de S. Paulo 51 41% 72 59% 
O Globo 44 51% 42 49% 
Carta Capital 1 20% 4 80% 
Época 2 29% 5 71% 
Istoé 3 100% 0 % 
Veja 4 40% 6 60% 
Valor Econômico 9 26% 25 74% 
Total 183 42% 251 58% 

Fonte: Projeto Aborto em pauta – fissuras no enquadramento do aborto na imprensa brasileira 
Edital MCT/CNPq/MEC/CAPES n. 02/2010 – Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 

 Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero 
 
 
 Entre os veículos monitorados, o maior volume de textos recuperados foi publicado 

nos jornais O Estado de S. Paulo (123 textos, 28,34% do total), Folha de S. Paulo (101 textos, 

23,27%), O Globo (86 textos, 19,82%), Correio Braziliense (51 textos, 11,75%) e Valor 

Econômico (34 textos, 7,83%). Embora esse volume de textos indique que o aborto tenha tido 

presença ostensiva na imprensa escrita durante a campanha eleitoral, com uma média de 

publicação de 4 textos por dia, o dado mais importante não é quantitativo: o enquadramento 

predominante dado ao tema foi em uma perspectiva secundária. Ou seja, o aborto foi 

abordado e enquadrado não como uma prática em si, adotada por mulheres que não desejam 

levar uma gravidez adiante mesmo sabendo dos riscos de saúde decorrentes do ato e dos 

riscos representados pelas sanções penais vigentes no Brasil, onde a prática é crime. 

 A abordagem/enquadramento predominante nesse volume de textos praticamente 

ignorou a prática em si, aliada a consequências, implicações, estatísticas, dados. Nem 
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tampouco mereceram cobertura os aspectos do fenômeno relacionados à saúde pública, e aos 

aspectos jurídicos, penais, policiais que, juntos, exigem dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário respostas e enfrentamentos em termos de formulação de políticas públicas. O tom 

predominante, aparentemente dado pelo sabor dos discursos das fontes oficiais de cada 

candidatura, foi o do enquadramento como tabu, questão moral, eleitoral e religiosa.  

 Na cobertura, evidenciou-se o temor político dos candidatos diante dos riscos da perda de 

votos causada por uma provável associação, por parte do eleitorado conservador e religioso, 

entre suas candidaturas e a possibilidade de seus possicionamentos serem considerados como 

favoráveis à ampliação da legislação vigente no país sobre o aborto. Nos textos analisados, a 

abordagem omitiu informações e dados que aprofundassem a discussão, expusesem as 

contradições inerentes entre o tratamento moral dado ao tema e os aspectos sanitários e de 

saúde das mulheres e que, portanto, possibilitassem ao leitor o aceso a dados e contextos da 

incidência e das consequências, em termos de saúde pública, aborto no Brasil.  

 Merece destaque o fato de que, mesmo que 42% dos textos publicados tenham adotado 

uma perspectiva de enquadramento do tema como questão primária (contra 58% que adotaram 

a perspectiva secundária), não tenha havido, em quaisquer dos textos deste universo, qualquer 

relato com a história de mulheres que tenham vivenciado a experiência do aborto. Somente 

uma matéria, veiculada em O Globo no dia 10 de outubro de 2010, abordava diretamente os 

índices de abortamento clandestino no Brasil. Intitulada “Mortes em Silêncio”, a matéria tinha 

como tema central o número de mulheres que morrem anualmente no país em consequência de 

sequelas causadas pela prática abortiva clandestina, insegura e malsucedida em locais 

insalubres e com instrumentos ou medicamentos improvisados.  

  Sobre as fontes ouvidas ou citadas nos veículos monitorados (Tabela 2), dos 434 textos 

analisados, em 214 deles (42%) os entrevistados ou citados são exclusivamente homens. Em 

06 (21%) textos, as entrevistadas ou citadas são exclusivamente mulheres e em apenas 47 

(9%) textos as fontes são, simultaneamente, masculinas e femininas. Quando associadas à 

religião, nos 61 textos que citam fontes católicas todas elas são homens (100%). Entre os 24 

textos que citam fontes religiosas evangélicas, 23 (96%) das fontes citadas são homens e 

apenas um texto cita uma fonte evangélica feminina (4%). Dos 8 textos que citam feministas, 

todos citam mulheres (100%). Em 12 textos as vozes citadas são de cientistas políticos: 10 são 

homens (83%) e 2 são mulheres (17%).  

 No universo das 215 textos cujas fontes são de autoridades político-partidárias, 92 textos 

(43%) citam fontes homens e 80 (37%) citam fontes mulheres. Em 43 desses 215 textos 
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(20%), fontes homens e mulheres são citados simultaneamente. Dos 7 textos que citam 

autoridades do campo da saúde, 4 (57%) fontes são homens, 2 (29%) são mulheres e 1 texto 

cita homens e mulheres. Em 145 (33,41%) dos textos analisados, nenhuma fonte é citada ou 

entrevistada. O maior universo de mulheres citadas ou ouvidas, como visto, concentra-se nos 

textos em que as fontes são as autoridades políticas e partidárias: em 80 (18,43%) textos, 

exclusivamente mulheres são citadas. Em 43 (9,9%) outros textos em que as fontes citadas são 

autoridades políticas, pessoas de ambos os sexos são citadas (FONTES, 2012). 

 
Tabela 2 - Fontes ouvidas e/ou citadas nos textos 

 
Fontes ouvidas e/ou citadas  Homem Mulher Ambos Total 
Religiosa católica 61 100% 0 0% 0 0% 61 100% 
Religiosa evangélica 23 96% 1 4% 0 0% 24 100% 
Feminista 0 0% 8 100% 0 0% 8 100% 
Saúde 4 57% 2 29% 1 14% 7 100% 
Jurista 3 100% 0 0% 0 0% 3 100% 
Acadêmico 21 57% 13 35% 3 8% 37 100% 
Cientista político 10 83% 2 17% 0 0% 12 100% 
Político 92 43% 80 37% 43 20% 215 100% 
Nenhuma       145 100% 
Fonte:  
Projeto Aborto em pauta – fissuras no enquadramento do aborto na imprensa brasileira  
Edital MCT/CNPq/MEC/CAPES n. 02/2010 – Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 
Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. 
 
 
As tabelas abaixo revelam outros dados levantados na pesqusisa (FONTES, 2012):  
 

Tabela 3 - 434 matérias válidas para a pesquisa/origem da pauta  
 

O que provocou a pauta? Total 
Eleições em Geral 197 
Aborto nas Eleições (panfletos antiaborto) 35 
Aborto, saúde e sociedade 18 
Base religiosa no Congresso (legislação sobre aborto) 8 
Debate político (Debate presidencial na TV) 13 
PNDH 3 6 
Programa de governo 16 
Posicionamento do candidato sobre aborto 45 
Posicionamento de líderes religiosos 39 
Segundo turno das eleições 52 
Outro 5 

Total 434 
Fonte: Projeto Aborto em pauta – fissuras no enquadramento do aborto na imprensa brasileira 
Edital MCT/CNPq/MEC/CAPES n. 02/2010 – Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 
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Tabela 4 – Posicionamento predominante na informação quanto ao aborto 

Qual a posição da matéria em relação ao aborto? Total 
Tese liberal 48 
Tese conservadora 51 
Tese neutra 335 

Total 434 
Fonte: Projeto Aborto em pauta – fissuras no enquadramento do aborto na imprensa brasileira 
Edital MCT/CNPq/MEC/CAPES n. 02/2010 – Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas 
Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero  
Observação: Nenhuma matéria abordou histórias de vida de mulheres 
 
Comentários  
 

Os resultados da pesquisa revelam que o enquadramento do aborto pela imprensa 

ignorou a perspectiva da saúde das mulheres e enfocou majoritariamente os aspectos morais e 

religiosos. Um exemplo desse viés para aquém da perspectiva da saúde das mulheres e do 

cenário epidemiológico que marca a prática do aborto no Brasil são as capas que as quatro 

principais revistas brasileiras semanais de informação deram ao tema no período eleitoral. Em 

todas elas, embora o aborto apareça como o tema central, a associação feita é com elementos 

da fé, da religião, de Deus, da moral e do eleitorado conservador, nunca com os aspectos 

sanitários, humanistas e epidemiológicos. Nas reportagens no interior das revistas, ao longo 

das reportagens, nas raras vezes em que esses aspectos foram citados, foram relegados a 

poucas linhas. O destaque, portanto, sempre foram os elementos e as consequências eleitorais 

(FIGURAS 7, 8, 9 e 10). Ainda mais significativo foi o fato de, em qualquer dos textos 

veiculados e analisados no período, não haver, como já reiterado, quaisquer relatos com 

histórias de vida de mulheres que se submeteram a um aborto.  

  
FIGURA 7 - Capa da revista Carta Capital nº 617, de 13 de outubro 

de 2010 

FIGURA 8 - Capa da revista Época nº 647, de 11 de outubro de 

2010 
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FIGURA 9 - Capa da revista Istoé nº 2137, de 27 de outubro de 

2010 

FIGURA 10 – Capa da revista Veja nº 2186, de 13 de outubro de 

2010 

 

O papel da imprensa escrita brasileira (sem aqui tecer insinuações comparativas com a 

imprensa televisiva, objeto jamais analisado nesse período) sobre o aborto durante o período 

eleitoral foi marcado, portanto, por uma tendência editorial caracterizada por uma espécie de 

obediência ao agendamento esboçado no âmbito dos bastidores das campanhas dos principais 

candidatos, nos bastidores dos partidos ao sabor das pesquisas de opinião e sempre ao sabor da 

reação pública das lideranças religiosas. Neste contexto, a discussão predominante se deu em 

tons quase que exclusivamente morais, sem a presença dos elementos contraditórios que, 

espera-se do campo jornalístico, devem nortear abordagem noticiosa democrática. 

Na ambiência de laicidade que caracteriza do Estado brasileiro, o jornalismo impresso 

nacional, ao limitar a abordagem do fenômeno do aborto às fronteiras estabelecidas por 

perspectivas de fundo moral e conservador e à repercussão construída pelas assessorias de 

imprensa e pelos marqueteiros dos candidatos, acabou por limitar sua atuação a respeito de um 

tema de amplo impacto no campo da saúde pública no país.   
__________________ 
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