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Protestos na Polônia contra o endurecimento da lei do aborto 

Por Cristiane Lopes 

 

No âmbito das polêmicas acerca da lei do aborto na Polônia, no dia 30 de outubro, as 

ruas de Varsóvia presenciaram um dos maiores protestos já vistos no país. O prefeito da 

cidade, Rafał Trzaskowski, crê que o número de manifestantes tenha girado em torno de 

100.000. Porém, de acordo com os organizadores do protesto, mais de 150.000 pessoas 

estiveram presentes. A questão se tornou polêmica devido aos protocolos de distanciamento 

social adotados como medida de proteção contra o coronavírus no país, os quais proíbem 

reuniões públicas de mais de cinco pessoas em um mesmo local.  Houve 37 detenções; 

porém, os protestos foram, de forma geral, pacíficos. 

Carregando guarda-chuvas pretos e placas com um sinal de raio, que são os símbolos 

do protesto, e cartazes com dizeres como “Deus é mulher” e “Dignidade=Liberdade”, os 

manifestantes lutam contra a decisão de 22 de outubro do Tribunal Constitucional que passou 

a considerar o aborto por má-formação fetal como inconstitucional. Segundo o Ministério da 

Saúde polonês, esta é a maior causa de abortos no país, que registou 1.100 casos do tipo 

em 2019.   

A Polônia é um país de maioria católica e possui umas das populações mais religiosas 

da Europa. Isto se reflete em sua legislação contra o aborto, que é considerada uma das mais 

severas do continente. O partido do governo, o nacionalista conservador Lei e Justiça (PiS), 

é favorável a tais medidas. Apesar disso, as pesquisas que têm sido feitas desde que as 

manifestações começaram a tomar força apontam para uma aprovação majoritária da 

população contra o endurecimento da lei do aborto.  

A justificativa dada pelo partido PiS para a decisão da corte foi a de que visa evitar 

abortos eugênicos. Para os críticos, no entanto, isto não passa de uma maneira de forçar as 

mulheres a prosseguir com uma gravidez não viável. Esta não é a primeira vez que o partido 

tenta modificar a lei; em 2016 e 2017, o assunto já havia entrado em pauta e foi igualmente 

recebido com protestos.  
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