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O tema deste artigo é a criminalização do aborto no Brasil, um tema bastante 
discutido em várias áreas do conhecimento atualmente. A problemática do mesmo é 
a ação do direito e os reflexos psicológicos, pois este artigo busca fazer uma análise 
da criminalização do aborto no Brasil de forma geral, ou seja, não apenas através do 
Direito ou da Psicologia, mas sim de ambos. O método científico escolhido foi o 
hipotético-dedutivo, que consiste em criar conjecturas baseadas em hipóteses pois, 
casos as hipóteses estejam corretas, as conjecturas estarão também. Os objetivos 
deste artigo são: Conceituar a definição do aborto e apresentar o seu histórico no 
país, para que o leitor que não possui conhecimento prévio ou possui conhecimento 
prévio parcial sobre o assunto possa se informar mais sobre; Explicar a relação 
existente entre a mulher e os reflexos psicológicos do aborto, ou seja, a relação 
entre o aborto e a parte da sociedade que é afetada diretamente por ele; Relacionar 
o aborto com o direito e consequentemente com a realidade brasileira, para uma 
análise jurídica do tema. Até agora dois objetivos foram atingidos, tendo o aborto já 
definido e contextualizado e as relações psicológicas nas mulheres demonstradas. 
Para maiores conclusões, é necessário realizar o terceiro objetivo: introduzir o tema 
no cenário jurídico brasileiro. 
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