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CAVALCANTE, Alcilene e XAVIER, Dulce (Orgs.). Em defesa da vida: aborto e 
direitos humanos. São Paulo: Católicas pelo Direito de Decidir, 2006.

Discutir tema complexo, atual e polêmico como o aborto, é a proposta desse livro, de 

acordo com o “princípio de afirmar o direito de decidir das pessoas” (p.11).

Em defesa da vida: aborto e direitos humanos tem o propósito de “contribuir 

integralmente com a luta das mulheres” na defesa e ampliação dos direitos humanos. 

Ordenado em quatro partes, tem como objeto refletir a partir dos temas: Vida (Leonardo 

Boff, Maria José Rosado-Nunes, Marco Serge e Ennio Gandotti), Saúde (Humberto 

Costa, Thomaz Rafael Gollop, Zenilda Vieira Bruno, Carmen Lúcia Luiz), Direito 

(Maria Berenice Dias, Daniel Sarmento, Roberto Arriada Lorea, Miriam Ventura) e 

Lei (Gilda Cabral, Ivan Paixão, Jandira Feghali). Cada fração do livro é composto por 

entrevista e artigos, escritos por profissionais e militantes de diferentes áreas. Tal 

formato estratégico favorece, sem dúvida, ao conferir movimento a tema tão denso.

Vida – compreendida “como um processo” que “pode ser interrompido por múltiplas 

razões, uma delas pela determinação humana” (p.20), nessa perspectiva possibilita à 

leitora/ ao leitor refletir sobre a realidade brasileira, o que é desenvolvido nos capítulos 

seguintes.    

É interessante compreender que as convergências sobre Saúde envolvem a 

responsabilidade do sistema de saúde pública em viabilizar o atendimento e informar a

população sobre planejamento familiar e educação sexual. 

Estabelecer novas relações no sentido de Direito significa identificar que o Código 

Penal de 1940 criminaliza o aborto, e, em certo sentido, propicia a prática clandestina, 

evidenciando-se a necessidade de ser abolido como crime. Descriminalizar tem o 

sentido preciso de o Brasil cumprir compromissos internacionais assumidos na 

Conferência do Cairo, 1994, e na IV Conferência Mundial da Mulher, Beijing 1995, que 

tratam a questão do aborto como “problema de saúde pública e não na ótica criminal” 

(p.114).  

À medida que a análise é desenvolvida, torna clara a urgente revisão da Lei. Para tal, é 

necessário que a sociedade brasileira enfrente desafios e resistências, mas discuta a 
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questão do aborto como marca do processo de construção e efetivação de direitos da 

mulher. 

Este livro merece ser explorado por todas e todos que lutam por direitos humanos.         

         [dica de Luciane Quintanilha Falcão]


