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RESUMO

O presente trabalho tem como finalidade compreender o papel do assistente social
frente ao direito do nascituro e o aborto. Para subsidiar esse posicionamento, foram
abordadas as questões legais, jurídicas e médicas sobre o direito à vida e o aborto e
as possibilidades de atuação do assistente social frente à questão do direito do
nascituro e a demanda do aborto. Buscou-se a coleta de dados no site da instituição
Lar Preservação da Vida, de Maringá-PR, sendo efetuado estudo de casos dos
depoimentos das gestantes atendidas que pensaram em realizar o aborto ou já
praticaram. Constatou-se que ao receberem o apoio e acolhimento nesse momento
de fragilidade diante de uma gravidez não planejada e indesejada, a mulher optará
pela maternidade e não sofrerá as sequelas do aborto provocado, evitando carregar
o sentimento de culpa que poderá perdurar por muito tempo. Percebe-se uma
mudança muito significativa para mulher que opta por ter o bebê, desaparecendo os
sentimentos de angústia e desespero. Há orientação do Conjunto CFESS-CRESS,
composto pelo Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Regionais de
Serviço Social, para observância do cumprimento das leis e do Código de Ética da
profissão. Com os estudos realizados, conclui-se que o profissional do Serviço social
diante da questão, objeto deste estudo, deverá intervir de forma a preservar a vida
de ambos, proporcionando a mulher todo o atendimento e acolhimento que se
fizerem necessários para que prossiga na gestação.
Palavras chaves: Gestante - Nascituro – Aborto.

ABSTRACT

The present work has the purpose of the role of the social worker in front of
the unborn rights and the abortion. In order to support this position, legal, juridical
and medical questions about the right to life and abortion and the possibilities of
action of the Caseworker regarding the issue of the right of the unborn child and the
demand for abortion were addressed. It was sought the data collect in the site of the
Institution Lar Preservação da Vida, from Maringá-PR, and carried out a case study
of the statements of the pregnant women attended who thought about abortion or
who had practiced abortion. The research reached the conclusion that support and
reception to the pregnant woman in the moment of fragility in the face of an
unplanned and unwanted pregnancy, leads to the choice of maternity and prevents
the suffer aftermath the provoked abortion and the feeling of guilt for a long time.
There is a very significant change for the woman who chooses to have the baby, a
disappearance of feelings of anguish and despair. There is guidance from the
CFESS-CRESS Group, composed of the Federal Council of Social Service and
Regional Councils of Social Service, to observe compliance with the laws and the
Code of Ethics of the profession. With the studies carried out, it is concluded that the
Case Worker professional, according to the subject, must intervene in a way to
preserve the life of both, providing the woman with all the care and welcome that
could be necessary for her to continue in the gestation.
Keywords: Pregnant Woman – Unborn – Abortion.
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1. INTRODUÇÃO

O tema aborto é constantemente objeto de debates, atualmente se discute a
possibilidade de aborto para mulheres infectadas pelo vírus Zika, que está para ser
julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Existe um antagonismo que permeia a questão do aborto, de um lado a
garantia ao direito do nascituro e de outro a garantia dos direitos fundamentais da
mulher e a escolha do aborto.
O nosso interesse nesse tema é devido ao estágio realizado, bem como o
serviço voluntário que realizamos na instituição Lar Preservação da Vida, localizada
em Maringá, no Estado do Paraná, que tem por objetivo o atendimento à gestante
em situação de vulnerabilidade social, como também a gestante que vivencia a
gravidez indesejada ou não planejada.
Durante esse período de trabalho voluntário tivemos a oportunidade de
presenciar muitos casos em que a mulher vivia o conflito diante da gravidez que veio
na hora em que ela não planejou e até mesmo rejeitou.
Outra realidade presenciada foi o atendimento as mães que abortaram em
algum momento da sua vida, que procuraram ajuda trazendo conflitos e
consequências pós-aborto. Assim, diante da experiência vivida na prática, dos
parâmetros de atuação do serviço social e dos embates presentes na questão é que
propomos conhecer o papel do assistente social nesse contexto, e os distintos
aspectos que fazem pano de fundo a escolha.
Este trabalho tem como finalidade compreender o papel do assistente social
frente ao direito do nascituro e o aborto, e tem como objetivos específicos: avaliar
questões legais e jurídicas sobre o direito à vida e o aborto; evidenciar as
possibilidades de atuação do assistente social frente à questão do direito do
nascituro e a demanda do aborto; identificar os aspectos que permeiam a escolha do
aborto ou manutenção da gestação; identificar os conflitos e consequências pósaborto provocado; identificar a importância do acolhimento para manutenção da
gestação; e conhecer o trabalho efetuado pela instituição que acolhe mulheres
grávidas na preservação da vida.
Para realização deste trabalho será realizado inicialmente um levantamento
bibliográfico, a fim de dar sustentabilidade para análise dos dados coletados. Quanto
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aos objetivos a pesquisa será explicativa, que segundo Perissato (2016) busca as
razões das coisas, no caso as que permeiam a escolha do aborto ou a manutenção
da gestação, com a realização de coleta de dados na instituição Lar Preservação da
Vida, que promove há 30 (trinta) anos o atendimento à gestante em situação de
vulnerabilidade social, como também a gestante que vivencia a gravidez indesejada
ou não planejada.
Considerando a complexidade do tema a ser trabalhado, a natureza da
pesquisa será qualitativa, sendo efetuado estudo de casos por meio dos
depoimentos das gestantes que pensaram em realizar o aborto ou já praticaram,
para levantar os conflitos vivenciados pela mulher diante da gravidez não planejada
e indesejada.
Para o desenvolvimento do trabalho, subdividimos em três capítulos. No
primeiro capítulo serão abordadas as questões legais, jurídicas e médicas sobre o
direito à vida e o aborto. Serão tratados os aspectos que envolvem o aborto, um
relato histórico sobre o aborto e como foi disciplinado no ordenamento jurídico
brasileiro, bem como, o direito do nascituro e a questão do início da vida humana. E
para concluir o capítulo serão trazidos os conflitos entre os direitos fundamentais.
No segundo capítulo o estudo vai ocupar-se da importância do assistente
social saber como se posicionar e atuar diante da questão da gravidez indesejada.
Para tanto se discorrerá sobre o histórico do papel do assistente social no Brasil e
será trazido uma visão diferenciada da atuação do profissional do Serviço Social.
Serão pontuados os Códigos de Ética da profissão que vigoraram no Brasil e a
atuação do assistente social na questão do aborto e do nascituro.
Para finalizar, no terceiro capítulo será dedicado a retratar a experiência de
uma instituição no acolhimento às gestantes, bem como serão apresentados relatos
de casos de mulheres que enfrentaram a situação da gravidez indesejada.
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2. O DIREITO A VIDA E O ABORTO

2.1 As questões legais, jurídicas e médicas sobre o direito à vida e o aborto.

No ensinamento do jurista MORAES (2000), o direito à vida, previsto no caput
do art. 5º da Constituição Federal, é o mais fundamental de todos os direitos, já que
se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.
Também tramita na Câmara dos Deputados (2007) o Projeto de Lei nº
478/2007, que trata do Estatuto do Nascituro, o qual prevê que seja respeitado,
antes de tudo, o direito à vida desse ser humano, ainda em formação, mas já
existente e vivo. Assegurando ainda ao nascituro o direito à saúde e à assistência
médica, paga pelo Estado, e às condições para o sadio desenvolvimento, mesmo
antes de nascer.
Em contradição a garantia do direito à vida, o tema possibilidade do aborto é
constantemente objeto de debates. Atualmente se discute a possibilidade de aborto
para mulheres infectadas pelo vírus Zika, que está para ser julgada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5581
protocolada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, Anadep (STF,
2016).
Em 12/04/2012, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu que as gestantes de anencéfalos têm direito de interromper gravidez,
ao julgar procedente o pedido contido na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 54, ajuizada na Corte pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde (CNTS), para declarar a inconstitucionalidade de
interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta
tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, todos do Código Penal, ou seja,
Outra questão polêmica foi à decisão do ministro Luís Roberto Barroso,
seguido por dois ministros do STF, no processo de Habeas Corpus 124.306 Rio de
Janeiro, o qual afirmou que os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto no
primeiro trimestre de gestação violam direitos fundamentais da mulher, como o
direito à autonomia, à integridade física e psíquica, a seus direitos sexuais e
reprodutivos e à igualdade de gênero (STF, 2017).
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Na defesa da tese de que a vida começa na fecundação, Cláudia Batista
(2007 apud PUSSI, 2008, p. 189), professora-adjunta da UFRJ e pós-doutorado pela
University of Toronto em células-tronco, afirma que: “todo o desenvolvimento
humano tem como marco inicial a fecundação e, após esse evento, tem-se um ser
humano em pleno desenvolvimento e não somente um aglomerado de células com
vida meramente celular”.
Verifica-se desta maneira a existência de um antagonismo que permeia o
objeto a ser tratado no presente estudo, ora a garantia ao direito do nascituro e ora a
garantia dos direitos fundamentais da mulher e a escolha pelo aborto. Assim,
debater sobre a temática é de extrema importância para a construção de novas
propostas de intervenções profissionais, em ambas as situações, uma vez que os
aspectos de escolha entre o binômio existente tem interface com uma pluralidade de
fatores, que se materializam na mulher enquanto individuo biopsicossocial.
E nessas condições multifacetárias que envolvem esse binômio, o assistente
social, conforme o movimento histórico de seu espaço sócio ocupacional é chamado
para a mediação e intervenção.
Portanto, propomos nesse momento, apresentar questões pontuais sobre o
aborto e o nascituro, as quais nos darão sustentabilidade para posterior análise dos
dados coletados.

2.2 Aspectos do aborto

Ricardo Senna Canedo (2000 apud PUSSI, 2008) entende que em vez de
aborto, tecnicamente é mais correto se dizer abortamento, pois é o produto do ato do
abortamento (feto depois de morto, expulso do ventre materno por tal processo), ou
seja, é interrupção do processo da gestação, resultando na morte do feto.
Segundo o autor, o abortamento pode ser acidental ou provocado. No primeiro
caso, a gestante não tem a intenção de abortar, não é de sua vontade, mas por
alguma consequência natural ocorre o abortamento, que também é conhecido pelo
termo técnico de abortamento espontâneo. Quanto ao abortamento provocado pode
ser classificado em: moral (ou abortamento caso de resultado de estupro);
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necessário ou terapêutico, que é o praticado por médico para salvar a vida da
gestante; ambos não puníveis pelo Código Penal, e o abortamento criminoso.
Pussi (2008) elenca os fatores causadores do aborto provocado ou forçado. O
aborto físico, realizado por meio de calor, eletricidade, raio “x”, entre outros,
acarretando a destruição fetal. O aborto químico, verificado por meio de intoxicação
grave da mulher, com a introdução, em seu corpo, de substâncias inorgânicas ou
medicamentos; e o aborto mecânico, causado por traumas: indiretos ou
extragenitais, como a queda e a compressão do abdômen; e diretos (injeções,
dilatações, punções e deslocamento do ovo).
O mesmo autor ainda enumera as espécies de aborto existentes:
a)
O aborto legal, isto é, consentido pelo jurídico (no Brasil, admite-se o
aborto terapêutico e o cometido em razão da gestante ter sido vítima de
estupro);
b)
O aborto criminoso, assim tipificado na legislação penal, desprovido
de causas excludentes da conduta;
c)
O aborto eugênico, diante da possibilidade de o nascituro vir a
apresentar doenças grave transmitidas hereditariamente;
d)
O aborto econômico, que se fundamenta na impossibilidade da
gestante de manter o seu filho, ao nascer;
e)
O aborto social, cognominado livre, que sucede pela prática social e
chega a ser considerado legal em determinados países, ante a inexistência
de dispositivo que incrimine ou reprima, ao menos civilmente, a conduta
(Pussi, 2008, p. 246-247)

Do ponto de vista médico, segundo o Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo – CREMESP (2000), aborto é a interrupção da gravidez até
20ª ou 22ª semana, ou quando o feto pese até 500 gramas ou ainda, alguns
consideram quando o feto mede até 16,5 cm, cujo conceito foi formulado baseado
na viabilidade fetal extra-uterina e é mundialmente aceito pela literatura médica.
O aborto (produto conceptual expulso) e abortamento (o processo de abortar),
baseado nesse conceito, são considerados como síndromes hemorrágicas do 1º
trimestre da gravidez, em razão de sua principal característica clínica, ou seja, o
sangramento uterino.
Do ponto de vista clínico, para o referido Conselho e em comum com o autor
Ricardo Senna Canedo, o aborto é classificado em aborto espontâneo e aborto
provocado ou criminoso, e mais recentemente, tem-se usado cada vez mais o termo
aborto

induzido

para

os

casos

de

aborto

realizado

sob

a

orientação,

acompanhamento e vigilância médica de acordo com as situações permitidas pela a
legislação penal vigente.
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Segundo a CREMESP (2000), no Parecer nº 22492/200, nestas situações,
pode-se

valer

o

médico

tocoginecologista,

de

vários

meios

e

métodos

medicamentosos e/ou cirúrgicos para sua efetivação, como por exemplo:
misoprostol, protaglandinas, ocitócitos, dilatadores cervicais, laminárias, curetagem
uterina e da aspiração elétrica ou aspiração manual intra-uterina, métodos estes
indicados de acordo com a avaliação da idade gestacional e outros fatores
biológicos inerentes a cada caso.
Quanto ao aborto espontâneo, decorrente de um processo natural ou próprio
da paciente e devido a alterações patológicas maternas ou fetais e não consequente
à utilização de nenhum meio de indução, pode ser evitável, também conhecido como
"ameaça de abortamento" ou inevitável ou também chamado de "abortamento em
curso", sendo o principal fator clínico diagnóstico para a diferenciação entre a
evitabilidade ou não, é a dilatação do colo uterino (CREMESP, 2000, p.1).
O referido Conselho informa que diante de uma paciente com sangramento
uterino, no primeiro trimestre de gravidez, com o colo uterino pérvio ao dedo do
examinador, estamos diante de um abortamento em curso ou inevitável. Nestes
casos, em razão do processo iniciado ser irreversível, o médico nestes casos deve
adotar os procedimentos clínicos ou cirúrgicos de esvaziamento uterino.
Para McCreight (2008, apud Canário, 2009), interromper a gravidez acarreta
diferentes dimensões de perda na vida da mulher, como a perda de sentido do
futuro, a perda da identidade e a perda da parentalidade antecipada.
Ana Catarina Miranda Canário (2009), descreve em trabalho de mestrado em
bioética, que as mulheres percebem o acontecimento da perda com uma resposta
emotiva negativa e após o evento carecem de um espaço para as suas emoções e
procuram a aceitação e reconhecimento da validade da sua dor, como forma de
realizarem o seu luto, numa reação normal e adaptativa.
Lavín e García (2005, apud Canário, 2009), no trabalho realizado com
mulheres que realizaram abortamentos voluntários, identificaram que algumas
características psicopatológicas são frequentes, constituindo o que denominam por
síndrome pós-aborto (SPA). Elas identificaram critérios respeitantes a PPST
(Perturbação pós-stress traumáticos) em casos de SPA estudados, assim como
outros sintomas inespecíficos como sonhos e pesadelos repetidos e persistentes
relacionados com o aborto e intensos sentimentos de culpa. As autoras defendem
ainda que a SPA deve ser considerada uma forma adicional de PPST, também por
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possuir características que podem ajudar a perceber a experiência de vida do
paciente e a estabelecer a intervenção psicoterapêutica.
Portanto, um aspecto importante a ser considerado são as consequências
biopsicossociais que o aborto pode provocar as mulheres que o praticaram.

2.2.1 O aborto na história

William Artur Pussi (2008), em sua obra Personalidade Jurídica do Nascituro,
traçou um interessante histórico sobre o direito à vida e o aborto em diferentes
épocas e culturas.
O autor cita que o aborto foi diferentemente tratado pelas famílias nos
primórdios, sendo vedada essa atividade em inúmeras delas, impondo-se castigos
por vezes extremos aos contraventores. Noutros clãs, nenhuma sanção era imposta
aos infratores, por desinteresse ou por aceitabilidade de conduta.
Assim, vale ressaltar que o direito oriental tolerava-o sem qualquer sanção
para a gestante ou para o executou do ato. Entre os hebreus, também era
perfeitamente aceitável, só passando a constituir crime muito após a Lei
Mosaica (Êxodo 21-22).
[...]
A Lei de Manu na Índia considerava o aborto uma prática criminosa. Se dele
resultasse a morte de mulher de casta superior o responsável poderia ser
castigado até com a morte.
Entre os Assírios as punições eram severíssimas. A quem fizesse abortar
mulher que não tivesse filhos, aplicava-se a pena de morte. E a mulher que
abortasse sem o, consentimento do marido, estava sujeita a pena de morte
por empalação.
Na Pérsia, o Zend Avesta previa a punição à mãe e o pai da jovem que, por
”vergonha do mundo”, destruísse a vida que trazia em seu ventre. Pai e
mãe eram levados à morte infamante (Pussi, 2008, p. 237).

Segundo o autor, Aristóteles e Platão na antiguidade o consentiam, mas
estabeleceram um limite para se realizar, que seria no período em que o feto não
fosse dotado de “alma”.
Cita que, o Direito Romano antigo, considerava o feto como parte integrante
das vísceras da mulher. Por tal motivo, permitia o aborto, estabelecendo que o
nascituro nada mais era que órgão integrante do corpo feminino e, portanto, objeto
de possível disposição de seu titular.
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Contudo o aborto praticado sem autorização da gestante era vedado,
considerando-se criminoso o executor do ato. Coube a Septímio Severo equiparar o
aborto ao crime de venefício sob alegação da prática ofensiva àquele que seria o
futuro pai. Não cogitava de proteção ao feto, mas tão somente, da honra paterna e
da incolumidade física materna.
O autor informa ainda que a igreja, por sua vez, procurou reprimir a conduta
abortiva, isto é, o aborto provocado. Inspirada nas concepções aristotélicas, Tomás
de Aquino estabeleceu a distinção entre o feto animado e o feto inanimado. O aborto
seria reprimido se o feto fosse dotado de alma. O feto de masculino era considerado
como alma vivente a partir dos (40) quarenta dias de concepção, enquanto o do
sexo feminino assim seria considerado, aos oitenta dias (80). Com o passar dos
anos, a igreja acabou por abandonar a ideia distintiva da época de animação do feto,
e passou a se orientar pela teoria concepcionista.
Segundo Galeotti (2004, apud Jacobsen, 2009), o século XVII demarca a
linha divisória fundamental da história do aborto quando se começou a privilegiar a
vida do feto, futuro trabalhador e soldado, em decorrência dos descobrimentos
médicos e sob a ratificação dos Estados nacionais que se consolidaram após a
Revolução Francesa. Antes, o feto era considerado simples apêndice do corpo da
mãe, sendo o aborto fundamentalmente uma questão da mulher.
Schor e Alvarenga (1994) informam que, no século XIX, o aborto expandiu-se
consideravelmente entre as classes mais populares, em razão da deterioração da
vida decorrente do êxodo crescente do campo para cidade.
As referidas autoras informam que alguns acontecimentos históricos do
século XX propiciaram a mudança da legislação em relação ao aborto.
a) A Revolução Russa de 1917 resultou na descriminalização do aborto no país,
tornando-se um direito da mulher em 1920;
b) A Primeira Guerra Mundial acarretou em grande baixa populacional em
alguns países da Europa Ocidental, que resultou na implantação de uma
política natalista, com o endurecimento na legislação do aborto. Exemplo
disso foi em França, que introduziu uma lei severa contra o aborto como
também restringiu a utilização de métodos anticoncepcionais;
c) A ascensão do nazifacismo na Alemanha tornou as leis antiabortivas mais
severas, com o lema de se criarem “filhos para a pátria”. O aborto passou a
ser punido com a pena de morte, tornando-se crime contra a nação;
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d) Após a Segunda Guerra Mundial as leis continuaram bastante restritivas até a
década de 60, com exceção dos países socialistas, escandinavos, e o Japão
que aprovou o aborto em 1948;
e) A partir dos anos 60, a tendência foi para uma crescente liberalização, em
virtude da mudança dos costumes sexuais e da nova posição da mulher na
sociedade.

Segundo Torres (2011), nos Estados Unidos houve a legalização do aborto na
maioria dos seus estados na década de 70, após o julgamento do caso “Roe versus
Wade” pela Suprema Corte Americana, em 1973. Decidiu-se que o Estado pode
proibir o aborto apenas depois da 24ª semana, quando o feto atinge a viabilidade
(viability), e reconheceu “o direito da mulher de escolher interromper ou não a
gravidez”, como um direito integrador da liberdade pessoal (privacy), garantido pela
14ª Emenda da Constituição Americana (direitos de cidadania).

2.2.2 O aborto no Direito brasileiro

Após o breve relato histórico do aborto em diferentes épocas e cultura,
passamos a contextualizar o aborto como crime na legislação brasileira.
A prática do aborto começou a ser tipificada como crime a partir do Código
Criminal do Império, Lei de 16/12/1830, prevista no Título II – “Dos crimes contra a
segurança individual” – Capítulo I – “Dos crimes contra a segurança de pessoa e
vida” – Seção III – “aborto” – art. 199 a 200.
Punia-se a prática do aborto praticado por terceiro, com ou sem o
consentimento da mulher grávida (art. 199), bem como o fornecimento, com
conhecimento de causa, de drogas ou quaisquer meios para produzir o aborto, ainda
que não concretizasse.
Para Pussi (2008), o Código da época do Império não se atentou para a
unidade biológica integrada no embrião humano, pois a legislação visava apenas o
terceiro responsável pela intervenção, não se punindo o auto-aborto praticado pela
gestante.
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Na vigência da República, foi publicado o novo Código Penal do Brasil, por
meio do Decreto 847, de 11.10.1890, criminalizando o aborto nos arts. 300, 301 e
302, inseridos no Capítulo IV – “Do aborto”, do Título X – “Dos crimes contra a
segurança de pessoa e vida”.
O Código de 1890 estabelece distinção entre o aborto com expulsão e o
aborto sem expulsão do feto, atribuindo, no primeiro caso, pena mais grave (art.
300). Se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo
causar a morte da mulher, agrava-se ainda mais a pena (art. 300, § 1º).
Destaca-se ainda que o referido Código adicionou à pena imposta ao médico
ou parteira, a privação do exercício profissional, por tempo igual ao da condenação
(art. 300, § 2º).
Pussi (2008) ressalta as alterações trazidas pelo novo código, incriminando o
aborto praticado pela própria gestante, ou seja, o auto-aborto, atenuando a pena
quando a prática do delito visava à ocultação da própria desonra (art. 301, parágrafo
único).
Destaca o acolhimento ao aborto necessário praticado com o fito de preservar
a vida da mulher, em face do perigo irremovível por outros meios, sujeitando-se à
pena somente se ocorresse a morte da gestante em consequência de imperícia ou
negligência do médico ou parteira (art. 302).
O Código Penal vigente desde 1940, introduzido pelo Decreto 2848, de
07/12/1940, trata do crime de aborto na Parte Especial, nos arts. 124 a 128 do
Capítulo I – “Dos crimes contra a vida”, do Título I – “Dos crimes contra a pessoa”.
Tipifica as condutas sujeitas a punibilidade, quando o aborto é provocado pela
gestante ou com seu consentimento (art. 124); provocado por terceiro com (art. 126)
ou sem o consentimento da gestante, atribuindo a este último, pena mais grave (art.
125). Agrava-se ainda mais a pena (forma qualificada), se, em consequência do
aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de
natureza grave (aumento de um terço da pena); e são duplicadas, se, por qualquer
dessas causas, lhe sobrevém à morte (art. 127).
Deixa-se de punir o aborto praticado por médico, nos casos de aborto
necessário (se não há outro meio de salvar a vida da gestante) e no caso de
gravidez resultante de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante
ou, quando incapaz, de seu representante legal (art. 128).
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Luiz Regis Prado (2007) informa que o aborto provocado é incriminado em
grande parte das legislações, e que se disseminam vozes que se elevam contra
essa tipificação, apresentando os vários argumentos expedidos:
a) o feto é parte da mulher e esta pode dispor do produto da concepção;
b) a vida do feto não é um bem jurídico individual, mas um interesse da
sociedade a ser protegido em alguns casos;
c) a pena não logra evitar as práticas abortivas;
d) o aborto é uma lei de exceção endereçada às classes sociais mais
pobres;
e) é necessário proteger a vida e a saúde das numerosas mulheres que
recorrem ao aborto clandestino (PRADO, 2007, p. 109).

Em que pesem as razões invocadas a favor da descriminalização do aborto, o
autor conclui que o ato de abortamento como crime encontra previsão expressa no
atual Código Penal brasileiro.

2.3 A vida humana e a condição do nascituro

Após uma análise sobre o aborto, no seu processo antagônico, temos o direito
do nascituro, sendo esse compreendido com o início da vida humana.
Cesarino (2006) apresenta as diferentes teses científicas que discutem o
início da vida.
a) Genética: a vida humana começa na fecundação, quando espermatozóide e
óvulo se encontram e combinam seus genes para formar um indivíduo com
um conjunto genético único;
b) Embriológica: 14º dia - completa-se a nidação (fixação do embrião na parede
do útero) e a formação da linha primitiva (estrutura que dará origem à coluna
vertebral). O embrião configura-se como estrutura propriamente individual:
não pode se dividir em dois ou mais, nem se fundir com outro;
c) Neurológica: 8ª semana – aparecimento das primeiras estruturas que darão
origem ao sistema nervoso central (SNC). 20ª semana – completa a formação
do SNC ‘per se’. Baseada no mesmo argumento da morte cerebral: assim
como a vida só termina com a parada dos sinais neurológicos, ela começa
com o aparecimento das estruturas nervosas e/ou de seus sinais;
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d) Ecológica: Entre a 20ª e a 24ª semanas – completa a formação dos pulmões,
última estrutura vital a ficar pronta. Principal fundamentação da decisão da
Suprema Corte norte-americana autorizando o aborto, refere-se à capacidade
potencial do feto de sobreviver autonomamente fora do útero;
e) Gradualista: Não há. Supõe a continuidade do processo biológico, no qual a
vida é concebida como um ciclo. Neste sentido, a formação de um indivíduo
começa com a dos gametas de seus pais ainda no útero das avós.
Para Fonteles (2007 apud PUSSI, 2008), a vida começa na fecundação.
Nesse entendimento, a destruição de um embrião humano vai contra o art. 5º da
Constituição Federal, que garante a todos o direito à vida.
Ressalta que a lei de Biossegurança (lei nº 11.105, de 24 de março de 2005),
ao permitir a destruição de embriões, não observa a inviolabilidade do direito à vida,
porque o embrião humano é vida humana, e faz ruir o fundamento maior do Estado
Democrático de direito.
Para defender a tese de que a vida humana tem início na fecundação,
Fonteles cita a opinião de vários especialistas, cujos depoimentos confirmam que a
vida não começa quando o embrião se fixa no útero da mãe (como defendem os
favoráveis à pesquisa com células-tronco embrionárias), e sim no momento da
fecundação.
O cientista francês Jérôme Lejeune, da Universidade René Descartes, em
Paris, [...] diz que: “não quero repetir o óbvio, mas na verdade, a vida
começa na fecundação. Daí para frente, qualquer método artificial para
destruí-la é um assassinato”. Essa também é a opinião de Dernival da Silva
Brandão, especialista em ginecologia e membro da Academia Fluminense
de Medicina. Segundo ele “aceitar que depois da fecundação existe um
novo ser humano, independente, não é uma hipótese metafísica, mas uma
evidência experimental”.
Já Elizabeth Kipman Cerqueira, perita em sexualidade humana e
logoterapia, sustenta que o embrião “é biologicamente um indivíduo único e
irrepetível, um organismo vivo pertencente à espécie humana”. Outra
especialista que defende a ideia de que a vida começa na fecundação é
Cláudia Batista, professora-adjunta da UFRJ e pós-doutorado pela
University of Toronto em células-tronco. Segundo ela, “todo o
desenvolvimento humano tem como marco inicial a fecundação e, após
esse evento, tem-se um ser humano em pleno desenvolvimento e não
somente um aglomerado de células com vida meramente celular” (Fonteles,
2007, apud PUSSI, 2008, p. 188-189),

Compactuando com essa tese, Angela Vidal Gandra da Silva Martins (2017),
doutora em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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(UFRGS), argumenta que somos seres humanos desde que começamos a existir,
ainda que a nossa potencialidade se atualize progressivamente, que não nos
tornamos humanos por etapas. Ressalta que o nascituro é um ser humano
dependente de outro, não uma coisa; um animal, parte do corpo da mãe ou um
amontoado de células.
Silvio de Salvo Venosa (2007), esclarece que o Código Civil Brasileiro tem
várias disposições a respeito do nascituro, embora não o conceba como
personalidade, põe a salvo seus direitos no art. 2º. Entende que o nascituro é um
ente já concebido que se distingue de todo aquele que não foi ainda concebido e
que poderá ser sujeito de direito no futuro, dependendo do nascimento, tratando-se
de uma prole eventual.
Ainda segundo o autor, essa situação nos remete à noção de direito eventual,
de potencialidade para quem nem ainda foi concebido, podendo ser beneficiado em
testamento. Por isso, entende-se que a condição de nascituro extrapola a simples
situação de expectativa de direito.
Conclui que a posição do nascituro é peculiar, possuidor de um regime
protetivo tanto no Direito Civil como no Direito Penal, embora não tenha ainda todos
os requisitos da personalidade. Assim, embora o nascituro não seja considerado
pessoa, tem a proteção legal de seus direitos desde a concepção.
Ives Gandra Martins (2017), com fundamento no art. 5º, “caput”, da
Constituição, afirma que o direito à vida é inviolável, e se a vida começa na
concepção, há vida humana desde a concepção, pois no zigoto, primeira célula da
união entre o espermatozoide e o óvulo, já estão definidos todas as características
daquele ser humano, que o acompanharão até a morte.
Argumenta que, não sem razão, o artigo 2º do Código Civil declara que todos
os direitos do nascituro estão assegurados desde a concepção. Para o autor, seria
ridículo dizer que todos os direitos estão assegurados, menos o direito à vida,
ressaltando que o Brasil é signatário do Pacto de São José, tratado internacional
sobre direitos humanos, que assegura, em seu artigo 4º, os direitos do nascituro
desde a concepção.
Apresentadas as teses sobre o início da vida humana, em que há
divergências de posicionamento, verifica-se que no âmbito jurídico legal é
assegurado ao nascituro os direitos tanto na esfera cível como penal, desde a
concepção.
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2.4 Conflitos entre os direitos fundamentais

Neste tópico abordaremos os conflitos existentes entre as garantias dos
direitos do nascituro e dos direitos fundamentais da mulher.
Segundo Pussi (2008), sendo inconstitucional o direito ao aborto apesar de
haver a previsão de algumas hipóteses estarem prevista na legislação penal, surge,
em defesa do nascituro, uma nova questão, o conflito entre os direitos fundamentais
do nascituro em oposição aos da mãe.
Para o referido autor, o nascituro, desde a concepção, possui toda gama de
direitos, notadamente aqueles inerentes à pessoa humana, como também que a
mãe possui os seus, podendo conviver harmoniosamente quando ambos direitos
não são conflitantes. Porém, em dados momentos os direitos fundamentais de
ambos colidem e, então, surge à questão nesse sentido: questiona qual direito
deverá prevalecer.
Esclarece Pussi (2008) que: os direitos fundamentais são aqueles
concernentes à pessoa humana. São inatos, e nascem com a pessoa e para a sua
individualização, prevalecendo sobre os demais direitos. São considerados direitos
absolutos, e quando conflitam entre si, devem ser harmonizados, através de uma
solução pacificadora onde um direito não exclui o outro.
Assim existe uma colisão de interesses no caso do aborto, isto é, o direito da
mulher grávida ao aborto em confronto ao direto do nascituro à vida. Que esse
conflito surge também em questões mais simples, como no direito da mulher grávida
que fuma e ingere bebidas alcoólicas durante a gestação e o direito do nascituro de
não ser intoxicado por tais produtos. Outra situação que pode ser levantada é o
direito da mulher grávida que pratica certos esportes profissionalmente durante a
gravidez (por exemplo, vôlei) e o direito do nascituro em não correr riscos durante a
gestação.
Desta forma, surge a questão: qual direto prevalecerá, ou seja, o direito
fundamental da mulher grávida ou o do nascituro? Afinal, estamos diante da violação
de princípios, e tal violação é extremamente grave perante o direito.
Conforme Bobbio (1982, apud Dias, 2011), ao encontrarmos diante de direitos
incompatíveis a escolha é sempre dolorosa. No caso do nascituro na relação
abortiva, apresenta o problema dos três direitos incompatíveis: o direito do nascituro
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(o direito a vida, de nascer), da mãe (de não ser sacrificada na cura dos filhos que
não escolheu ter) e da Sociedade (de não serem superpopulosos, de exercitar o
controle dos nascimentos).
Para Bobbio, dos três direitos citados, o primeiro, é o do concebido, é
fundamental, sobre o qual não se pode transigir. Os outros dois, o da mulher e o da
sociedade, são direitos derivados. Esse é o ponto central do problema do aborto
procurado: o direito da mulher e da sociedade, que normalmente são utilizados para
justificar o aborto procurado, podem ser satisfeitos sem recorrer ao aborto, ou seja,
evitando a concepção. Assim, uma vez acontecida à concepção, o direito
fundamental do concebido pode ser satisfeito somente deixando-o nascer.
Pussi (2008) argumenta que a solução para tal conflito, advém da aplicação
de outro princípio, ou seja, o Princípio da Proporcionalidade, que funciona como
critério para a solução de conflitos de direitos fundamentais, através de juízos
comparativos de ponderação dos interesses envolvidos no caso concreto.
Desta forma, em alguns casos de colisão, a realização de um dos direitos
fundamentais em confronto é reciprocamente excludente do exercício do outro. O
princípio da proporcionalidade indica qual o direito que, na situação concreta, está
ameaçado de sofrer a lesão mais grave caso venha a ceder ao exercício do outro, e,
por isso, merece prevalecer, excluindo a realização deste (colisão excludente).
Diante desses pontos, existindo a colisão dos direitos fundamentais do
nascituro com os direitos da mulher grávida, ambos os direitos devem ser pesados
de maneira a proteger aquele que for fundamental.
Neste cenário Wiliiam Artur Pussi afirma que:
[...] os direitos do nascituro, por estarem ligados diretamente à sua vida e
aos interesses de sua saúde física e mental, preponderam sobre os demais,
merecendo a mais ampla proteção estatal. [...] sempre é mais razoável,
mais proporcional, defender os direitos do nascituro quando em confronto
com o interesse da mãe ou do próprio Estado.
Talvez, a única desvantagem do nascituro seja quando o direito da mãe
esteja ligado a própria vida como no caso em que, para a sobrevivência de
um, deve haver escolha entre a vida da mãe ou do nascituro, (PUSSI, 2008,
p. 305).

Rosa e Franschini (2015) apontam outro fator legal em defesa do direito do
nascituro, o princípio constitucional da paternidade responsável, assegurado no § 7º
do art. 226 da Constituição Federal, nos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente, e no inc. IV do art. 1.566 do Código Civil, que deve ser exercida desde
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a concepção do filho, independente dele ser biológico ou socioafetivo, e traz inserida
nele a responsabilidade pela realização do projeto parental.
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
[...]
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal,
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de
instituições oficiais ou privadas.
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as
crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação
familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência,
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição
econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição
que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária.
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

É por isso, afirmam que o princípio da paternidade responsável deve ser
observado juntamente com o princípio da dignidade humana, tanto na formação
quanto na manutenção da família, buscando um ambiente propício para que seus
membros possam se desenvolver saudavelmente e se realizarem enquanto pessoa.
Concordamos com o posicionamento do jurista Wiliiam Artur Pussi, de que
para solução do conflito existente deve prevalecer aquela que se amolda no princípio
da proporcionalidade, ou seja, qual o direito que, na situação concreta, está
ameaçado de sofrer a lesão mais grave caso venha a ceder ao exercício do outro.
Após a abordagem da temática que trata do antagonismo que envolve a
questão do aborto, considerando a garantia ao direito do nascituro e dos direitos
fundamentais da mulher, percebe-se que a interrupção da gravidez traz sequelas as
mulheres, como a Síndrome Pós-Aborto (SPA), necessitando de intervenção
psicoterapêutica.

27

No Brasil, a legislação penal considera crime a prática do aborto provocado
deixando de se punir nos casos de aborto necessário, quando não há outro meio de
salvar a vida da gestante, e no caso de gravidez resultante de estupro. Outra
situação que se permite a interrupção da gravidez é no caso de gestação de
anencéfalo, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Quanto ao
nascituro lhe é assegurado os direitos tanto na esfera cível como penal desde a
concepção.
Considerando esse conflito existente em relação os direitos da mulher e do
nascituro, abordaremos no próximo capítulo a importância do profissional do Serviço
Social diante da questão da gravidez indesejada.

28

3. O ASSISTENTE SOCIAL E SUA ATUAÇÃO FRENTE À QUESTÃO DO ABORTO
E O NASCITURO

3.1 Breve histórico do papel do assistente social no Brasil

Cunha e Silva (2014) relatam que o surgimento do Serviço Social no Brasil na
década de 1930, decorre da ação de filantropia da Igreja Católica, que por meio das
ordens religiosas se dedicavam a cuidar e administrar instituições de caridade,
hospitais,

escolas,

contando

com

o

trabalho

voluntário

de

religiosos,

predominantemente feminina, de tal modo que ao pensar na ação do assistente
social, vem logo a ideia da “moça boazinha” que pratica o bem aos necessitados. A
manutenção das obras de caridade pelo clero e também por leigos e damas vêm de
uma longa tradição desde os primórdios do período colonial.
Os autores destacam que a Igreja Católica teve um papel fundamental na
abertura das duas primeiras escolas de Serviço Social no Brasil: a Escola de Serviço
Social de São Paulo (1936) e a Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro (1937).
O Serviço Social, segundo Bertti e Cunha (2014), surgiu influenciado pelo
pensamento da Igreja Católica, tendo um posicionamento conservador e humanista,
porém, a partir de 1945, o Serviço Social se afasta dessa influência, adotando o
modelo funcional estabelecido pelos Estados Unidos.
[...] introduzindo uma visão científica, a noção de dignidade da pessoa
humana; sua perfeição, sua capacidade de desenvolver potencialidades; a
sociabilidade natural do homem, como um ser social e político; a
compreensão da sociedade como união dos homens para realizar o bem e a
necessidade da autoridade para cuidar da justiça geral (BERTTI E CUNHA,
2014, p.70).

O exercício da profissão de assistente social foi regulamentado inicialmente
pela Lei nº 3.252, em 27 de agosto de 1957, tendo como atribuições profissionais: a
direção de escolas de Serviço Social; o ensino das disciplinas de serviço social; a
direção e execução do serviço social em estabelecimentos públicos e particulares; e
a aplicação dos métodos e técnicas específicas do serviço social na solução de
problemas sociais.
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Esclarecem Bertti e Cunha (2014), que a partir do processo de
regulamentação ocorrida em 1957, os Conselhos Regionais e Federal tornaram-se
representantes legais e legítimos perante o Estado, criando normas e atuando na
fiscalização do exercício profissional.
Netto (2007 apud Bertti; Cunha, 2014) diz que, no período da década de
1960, o mercado se amplia e consolida-se para o profissional assistente social em
virtude das novas apresentações da questão social no governo de Juscelino
Kubitschek e na ditadura militar, decorrente da industrialização. O Estado brasileiro,
com a política de intervenção centralizadora, por meio de investimentos em políticas
sociais, intensificou as formas de enfrentamento às novas expressões da questão
social.
Ainda segundo Netto (2007 apud Bertti; Cunha, 2014), em meio às lutas pelas
liberdades civis e políticas, favorecidas pela crise do “milagre econômico”, reflexo da
crise mundial capitalista iniciada nos anos 1970, o direcionamento de intenção de
ruptura com o tradicionalismo emergiu a partir da inserção do Serviço Social no
contexto universitário e do avanço nos debates promovidos pelas entidades da
categoria.
Bertti e Cunha (2014) destacam que em 1979, o Serviço Social, sob
influência desse processo de renovação e ruptura, vivencia um marco histórico para
a profissão, o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), mais
conhecido como o “Congresso da Virada”, em razão do seu caráter contestador e de
expressão do desejo de transformação da práxis político-profissional do Serviço
Social na sociedade brasileira.
A partir de 1983, segundo as autoras acima citadas, o Conselho Federal de
Assistentes Sociais (CFAS) impulsiona amplos debates no interior da categoria,
vislumbrando a reformulação do Código de Ética vigente de 1975, cujo processo vai
resultar na elaboração do Código de Ética do assistente social de 1986, superando a
perspectiva a-histórica e acrítica do Serviço Social, com a negação do princípio da
neutralidade, e admitindo um profissional com competência teórica, técnica e
política.
Para Abramides (2006, apud Bertti; Cunha, 2014, p.127), a “vinculação com o
movimento social se torna determinante na construção do Projeto Ético Político
Profissional, [...] que supõe o compromisso com os interesses imediatos e históricos
da classe trabalhadora”.
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Teixeira (2009, apud Sikorski; Chiappetta; Bernardo) salienta que a principal
razão de o projeto profissional do Serviço Social ser um Projeto Ético-Político é a
sua relação ineliminável com os projetos de transformação da sociedade, na
atuação no movimento contraditório das classes, imprimindo uma direção social que
favorecem a um ou a outro projeto societário.
Em 1997, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), através da Resolução nº 218
de 6 março, reconhece o Serviço Social como profissional de saúde, e em 1999, o
conjunto CFESS/CRESS, composto pelo Conselho Federal de Serviço Social e
Conselhos Regionais de Serviço Social, por meio da Resolução nº 333 de 29 de
março, reafirmou esta condição reconhecendo a atuação do assistente social na
área da Saúde, mas tem a preocupação de salientar que o profissional não é
exclusivo desta política, segundo o Art.2º da resolução:
Art. 2º - O assistente social atua no âmbito das políticas sociais e, nesta
medida, não é um profissional exclusivamente da área da saúde, podendo
estar inserido em outras áreas, dependendo do local onde atua e da
natureza de suas funções. (Resolução 333/1999, CFESS, 1999)

Mioto e Nogueira (2009, apud Cecílio; Bernardo; Curi, 2015) esclarecem que
o reconhecimento do assistente social como profissional da saúde não significa que
a profissão seja fragmentada em diferentes espaços de atuação como se existisse o
assistente social da saúde, o da assistência, o da habitação.
Segundo os autores, a profissão permite que o assistente social desenvolva
os seus conhecimentos teórico/práticos ao se apropriar das particularidades
inerentes ao campo de trabalho da saúde.

3.1.1 Uma visão diferenciada da atuação do assistente social

Edson Marques Oliveira (2017) defende que o ser humano sempre será o
objetivo da prática profissional do Serviço Social, seja ele de qual for o estrato social,
mas sem dúvida e com prioridade os que estão em situação de risco e
vulnerabilidade social. Isso é pensar carne e osso, são pessoas, seres humanos
trabalhando para seres humanos. Ressalta que:
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[...] devemos pensar o Serviço Social como uma profissão (não um partido
político ideológico, nem um movimento socialista, nem um sindicato, nem
um movimento libertário revolucionário) que se ocupa do cotidiano, em que
as relações sociais e humanas são realizadas e ações são pensadas para
melhorar a sua qualidade de vida, o que é feito por pessoas para pessoas,
visando o bem-estar comum, justo e digno (OLIVEIRA, 2017, p. 22).

Faz uma crítica ao atual pensamento hegemônico dos assistentes sociais no
país:
[...] que vê a profissão como um meio de militância para consecução de uma
ideologia específica (socialismo e comunismo), em que o profissional deve
defender um projeto ético-político profissional, ideológico e partidário, que
mais representa um programa político e tem pouca ou nenhuma
aplicabilidade congruente com uma profissão que, via de regra, enfrenta as
limitações dos espaços sócio-ocupacionais e o desafio de materialização e
justificativa de sua participação na divisão social do trabalho (OLIVEIRA,
2017, p. 22).

Para o autor, o Serviço Social, considerando sua história, origem e natureza
interventiva, o seu saber leva a um modo específico de produzir conhecimento, por
se alimentar da realidade. No caso, um tipo de praxiologia (práxis =prática pensada)
+ logia (estudo) = (estudo da prática pensada), ou seja, conhecimento crítico da
realidade para um objetivo específico, o de intervir na realidade, por meio dos
planos, programas, projetos e serviços sociais.
Para que isso ocorra, entende que os dois mundos precisam estar sempre em
diálogo (dialógico preferencialmente): o mundo da academia e o da prática
profissional, para não correr o risco da teoria não estar alinhada com a prática e as
exigências e demandas sociais da sociedade, decorrente da falta de clareza e
objetividade junto aos demais setores, saberes e profissionais no campo da gestão
social.
Para Oliveira (2017) devemos repensar com maior profundidade e concretude
(carne e osso) sobre o papel e função de “garantir direito”, um discurso recorrente na
categoria, influenciada pelo pensamento hegemônico marxista. Ressalta que na
condição de profissionais do Serviço Social não devemos alimentar um
sentimentalismo irrealista que pode levar a fugirmos de nossos reais e efetivos
desafios na construção da cidadania plena em nossos dias.
Apresenta quatro males que minam o bom pensar, de forma geral e de forma
específica no Serviço Social, tanto na comunidade acadêmica como em sociedade
de forma geral, que denomina de “problemas tóxicos do bom pensar”. Seriam eles:
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a) Praga do Politicamente “correto”: seria falar o que agrada a maioria e no
fundo não ter opinião própria. O que causa uma estagnação em relação ao
debate no Serviço Social. Quando uma pessoa sai da “caixinha”, no caso do
atual pensamento hegemônico, marxista, é rotulado e estigmatizado como
neoliberal,

favorável

ao

sistema

capitalista,

funcionalista,

positivista,

conservador, liberal. Assim, devem ser combatidos por serem ideias
politicamente incorretas. Entende que precisa haver mudanças, senão
teremos os mesmos resultados. Não havendo crescimento, inovação,
corremos o risco de morrermos.

b) Maniqueísmo: o Serviço Social brasileiro na atualidade, em consequência do
pensamento do “politicamente correto”, está marcada pelo discurso e
pensamento maniqueísta, mesmo que não admitido explicitamente. A principal
característica desse movimento era uma doutrina que consistia basicamente
em afirmar a existência de um conflito cósmico entre o reino da luz (o Bem) e
o das sombras (o Mal), em outros termos ou as pessoas eram desse
movimento e eram do reino da luz, portanto do eixo do bem ou estando fora
desse grupo automaticamente faz parte do reino das trevas e, portanto do
eixo do mal. Compara à lógica de Guerra nas Estrelas, “lado escuro da força”.
Essa cultura, no campo das ideias, só faz com que se perca a oportunidade
de aprendermos uns com os outros, pois as rotulações quando você não é
politicamente correto, portanto, marxista e do eixo do bem, automaticamente
você é do eixo do mal, é conservador e, logo, defensor do capitalismo, da
burguesia, a favor da injustiça, da exploração. Entende que para o campo da
gestão social, precisamos saber nos relacionar com outras vertentes e
campos e disciplinas do conhecer humano.

c) Gripto-identidade ou identidade forjada: as duas posturas anteriores levam a
um terceiro elemento tóxico. Como as pessoas do eixo do bem e
politicamente corretos são austeras na defesa de seus projetos, de suas
crenças e de seus fundamentos levam as pessoas que não têm coragem de
pensar por si mesmas ou fora da caixinha a criarem uma gripto-identidade ou
uma identidade forjada, falsa. Na frente dos outros uma coisa, no privado
outra. Igual ao que ocorre no Serviço Social de forma geral, muitos não dizem
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o que realmente pensam, com medo de serem reprimidos, corrigidos,
rotulados, levando a serem politicamente corretos e maniqueístas.

d) Sentimentalismo, romantismo e irracionalidade: Esses elementos permeados
pelo ressentimento são característicos de outro elemento tóxico do bom
pensar, que é o sentimentalismo, o romantismo e a irracionalidade do debate
acadêmico e filosófico, que se torna mais ideológico do que lógica e racional.
No caso do Serviço Social, um dos exemplos mais expressivos desse
romantismo, sentimentalismo e irracionalidade é a defesa quase que religiosa
do “projeto ético político profissional”. Reconhece que temos que defender e
ter parâmetros éticos profissionais, mas como qualquer outra profissão, ao
darmos essa conotação e ter como principal eixo desse projeto a
consolidação de uma nova ordem sociedade, baseada no socialismo e
comunismo, deixamos de ser uma profissão para sermos movimento social ou
sindical, mas não uma profissão. Conclui que o sentimentalismo, romantismo
e irracionalidade não contribuem em nada para o processo de gestão social.

Sugere o antídoto para essas patologias intelectuais tóxicas para o bom
pensar no Serviço Social e que afetam diretamente o processo de gestão, a saber:

a) Ousar em ter e construir opinião própria e com fundamentação;
b) Ser valente, corajoso e autêntico e ser o que realmente é;
c) Uma visão mais ampla do ser humano e da sociedade de forma mais clara,
objetiva e menos sentimentalista e romantizada;
d) Maturidade, humildade e honestidade intelectual;
e) Vigilância epistemológica que permite ver, ler e intervir na realidade humanasocial de fato e de verdade e não só de forma ilusória e fictícia;
f) Relações e debates dialógicos e não dialéticos e fortalecer a pluralidade de
fato e de verdade e não mera tolerância e subordinação passiva e
inferioridade de uma hegemonia com base em uma ideologia ultrapassada e
de pouca aplicabilidade prática e profissional.

Chama a atenção para a cultura de luta que vem sido disseminado no Serviço
Social devido à influência do pensamento hegemônico, na lógica de nós contra os
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outros, não admitindo pensamento contrário aos “iluminados e salvadores do
mundo”. Essa cultura de luta leva tudo para o campo político ideológico, que induz a
um processo sinalizado como elemento tóxico do bem pensar, que é o
ressentimento e a impossibilidade de olhar para o outro e ver que, apesar de
diferente, é preciso saber conviver.
Para o Serviço Social Brasileiro no século XXI, o autor defende que
precisamos mais de método e metodologia e menos doutrinação e ideologia, que
não precisamos de mais uma reconceituação, mas sim de uma reforma. E para
tornamos socialmente uma profissão relevante e sermos profissionais éticos e
politicamente coerentes, focar mais na solução do que no problema.
Importante a contribuição do autor quanto à atuação do profissional, do
Serviço Social, na qual defende ações concretas de intervenção nas questões
sociais, por meio dos planos, programas, projetos e serviços sociais, que define
como “pensar carne e osso”, ou seja, somos seres humanos trabalhando para seres
humanos.
Na condição de profissional do Serviço Social é imprescindível tomarmos
conhecimentos das normas que orientam as nossas atuações no campo profissional.
Assim, abordaremos nos tópicos seguintes o Código de Ética atual e os anteriores
que nortearam a conduta do assistente social.

3.2 O Código de Ética do Assistente Social no Brasil

Após o breve histórico do papel do assistente social no Brasil, passamos a
apresentar os cinco Códigos de ética da profissão, os quatro anteriores que
nortearam a conduta do assistente social, para compreender como o profissional do
Serviço Social se comportava durante esse período, e o atual de 1993, bem como os
principais direitos e deveres, para oferecer subsídios na atuação frente os conflitos
existentes entre as garantias do direito do nascituro e dos direitos fundamentais da
mulher.
Para compreender o que representa o Código de Ética, recorremos a
Carvalho Neto (2013):
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Os Códigos de Ética representam a configuração das normas, moral e
valores da profissão, princípios éticos, diante de determinado contexto
histórico-social, político e econômico; expressam a visão de homem e de
mundo, e assim, a direção social da profissão e de seus trabalhadores.
Formados por elementos que variam entre princípios, deveres e direito, tais
diretrizes éticas se apresentam de forma transversal no processo de
trabalho, na relação com a população usuária, as instituições e entre a
própria categoria profissional (Carvalho Neto, 2013, apud Sikorski;
Bernardo, 2016, p. 56)

3.2.1 Histórico dos Códigos de Ética do assistente social

Sikorski e Bernardo (2016) informam que o primeiro Código de Ética da
categoria foi aprovado em 29 de setembro de 1947 pela Associação Brasileira de
Assistentes Sociais (ABAS), reforçando a legitimação do Serviço Social, enquanto
categoria profissional. O primeiro Código de Ética dotava de uma base ideo-política
pautada em apresentar os princípios éticos religiosos (sobretudo da igreja Católica),
com valores humanistas neotomistas e forte influência do positivismo.
O código de 1947 tratou dos deveres do assistente social na Secção I
Deveres Fundamentais, dentre eles: 1. Cumprir os compromissos assumidos,
respeitando a lei de Deus, os direitos naturais do homem, inspirando‐se, sempre em
todos seus atos profissionais, no bem comum e nos dispositivos da lei, tendo em
mente o juramento prestado diante do testemunho de Deus; 4. Recusar sua
colaboração ou tomar qualquer atitude que considere ilegal, injusta ou imoral. 7.
Manter situação ou atitude habitual de acordo com as leis e bons costumes da
comunidade.
Destaca-se ainda a influência da Igreja Católica nesse período em razão de
constar que o assistente social tinha como um de seus deveres para com o
beneficiário do Serviço Social, respeitar a dignidade da pessoa humana inspirandose na caridade cristã, conforme Seção II do referido código.
O segundo Código de Ética Profissional dos assistentes sociais foi aprovado
no dia 08 de maio de 1965, pelo Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS).
Segundo Netto (2005, apud Sikorski e Bernardo, 2016) o referido código apresentou
mudanças ao trazer um repensar do exercício profissional, diante de um período de
muitas mobilizações políticas populares, com um novo papel da mulher nesta
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sociedade. O Serviço Social começa a tomar uma nova postura, mais crítica,
iniciando um processo de renovação, com perspectiva modernizadora.
O Código de 1965 trazia os deveres fundamentais no Capítulo II: respeitar a
dignidade da pessoa humana que, por sua natureza, é um ser inteligente e livre (art.
4º); conforme estabelecem os princípios éticos e a Lei penal, deve pautar toda a sua
vida profissional condicionalmente pela verdade (art. 12). No Capítulo IX trata da
responsabilidade e da preservação da dignidade profissional, na qual destacamos o
art. 36: “Além do respeito às disposições legais, a responsabilidade moral deve ser o
alicerce em que se assentará o trabalho do assistente social, pois na consciência
reta estará a maior garantia do respeito e exercício dos direitos individuais e sociais”.
Um ponto a destacar nesse código é o reconhecimento da diversidade, a
coexistência das diferenças, ao trazer como dever do assistente social no exercício
da profissão o respeito às posições filosóficas, políticas e religiosas dos destinatários
dos serviços assistenciais, previsto no art. 5º.
O terceiro código da profissão aprovado em 1975 é tido por Carvalho Neto
(2013, apud Sikorski; Bernardo, 2016) como um retrocesso para a profissão, ao
excluir princípios como a democracia e o pluralismo. O momento histórico
apresentava-se com um Estado ditatorial que se apresentava estruturado a partir de
uma articulação político-militar, e de outro lado a população que se organiza em
grupos, fazendo as manifestações sociais. Vivenciava-se neste contexto um Estado
interventor, coercivo e que buscava organizar a sociedade fazendo uso de todos os
artifícios, inclusive as profissões.
Diante de novas perspectivas teóricas, aparece pela primeira vez a questão
dos direitos e não somente deveres em nosso Código de Ética. O Código de 1975
tratou dos deveres fundamentais no Capítulo II: Obedecer aos preceitos da Lei e da
Ética (art. 5º, I, a).
Significativas conquistas de direitos foram trazidas em relação ao exercício
profissional, na qual destacamos o sigilo profissional, a proteção à confidencialidade
do cliente e a inviolabilidade do domicílio do consultório, dos locais de trabalho e
respectivos arquivos, consoante art. 4º.
O quarto Código de Ética de 1986 teve a sua aprovação em 09 de maio de
1986, em um período e democratização, a partir da Resolução CFAS nº 1986.
Carvalho Neto (2013, apud Sikorski; Bernardo, 2016) destaca o direito do assistente
social em participar de manifestações da categoria e a abertura de possibilidades de
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materialização do trabalho profissional rompendo com as práticas segmentadas,
reconhecendo a capacidade dos profissionais em participar da elaboração de
políticas sociais e não apenas como executores terminais.
Para Iamamoto (1993, apud Sikorski; Bernardo, 2016) representou uma
ruptura com o tradicionalismo profissional chamando atenção para a necessidade de
construção de uma prática voltada aos interesses das classes trabalhadoras,
buscando romper com a cultura da neutralidade profissional.
O Código de 1986 tratou dos deveres fundamentais no Capítulo II, no art. 3º:
desempenhar suas atividades profissionais, com observância da legislação em vigor;
denunciar, no exercício da profissão, as organizações da categoria, as autoridades e
aos órgãos competentes, qualquer forma de agressão à integridade física, social e
mental, bem como abuso de autoridade individual e institucional.
Denota-se o incentivo a participação social dos usuários, conforme diretriz
ressaltada na Introdução do código, que na prática profissional deve haver a
discussão com os usuários sobre seus direitos e a reflexão sobre o seu engajamento
em movimentos populares e/ou órgãos representativos da classe trabalhadora.
O atual código de ética da profissão é fruto de uma construção precedida
pelos quatro códigos anteriores, que representaram o momento histórico vivenciado
pelos assistentes sociais em cada período. Foram várias as conquistas obtidas
decorrentes da participação dos profissionais da época.
Para conhecermos como devemos atuar no exercício da nossa profissão
trataremos no próximo tópico do atual Código da profissão.

3.2.2 O atual Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993

Sikorski e Bernardo (2016) esclarecem que a construção do Código de Ética
Profissional de 1993 é resultado do processo de revisão do Código de Ética de 1986
que é considerado um marco para a categoria profissional, aliando-se à classe
trabalhadora na construção de um novo Projeto Societário e, consequentemente, de
um novo Projeto Ético-Político.
Segundo Paiva e Salles (2001), as principais limitações do Código de Ética de
1986 que precisaram ser revisadas no Código de Ética de 1993 envolvem:

38

[...] No Código de Ética de 1986, havia, pois, um privilégio das instruções
teórico-metodológicas de como conduzir a prática profissional [...]
Tratava-se de um documento muito datado, na medida em que possuía
um forte traço conjuntural. Este dado significa que, ao descolar, de certa
forma, a atenção da totalidade da prática profissional – em razão daquele
contexto de profundas esperanças democráticas, esse Código acabou
perdendo em eficácia, porque não considerou a singularidade da
intervenção profissional. [...] Ele vai apresentar uma leitura
marcadamente idealista e voluntarista no que tange ao potencial político
da profissão. Isto quer dizer que, se foi uma conquista descobrir e atentar
para dimensão política na prática, por outro houve um excesso de ênfase
no aspecto político e também de ideologização no Código de Ética
(PAIVA E SALLES, 2001, apud SIKORSKI; BERNARDO, 2016, p. 152).

Para Sikorski e Bernardo (2016) o novo Código de Ética buscou garantir mais
eficácia e legitimidade, na atuação do profissional perante os desafios apresentados
pela realidade social, corrigindo assim as fragilidades do código anterior.
Dentre os onze princípios fundamentais do Código, ressaltamos o segundo: A
defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo.
Para as referidas autoras, o assistente social deve lutar na defesa dos direitos
humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo, principalmente em relação às
minorias que vivenciam sofrimentos de maneira mais violenta e brutal: negros,
mulheres, crianças, pessoas com deficiência, adolescentes em conflito com a lei e
homossexuais.
Destacamos entre os direitos do assistente social previstos no art. 2º do
Código de 1993:
a) garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de
Regulamentação da Profissão e dos princípios firmados neste Código;
b) livre exercício das atividades inerentes à Profissão;
c) ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo obrigado a prestar
serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou
funções.

Traz como deveres do/a assistente social: desempenhar suas atividades
profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor
(art. 3º); e vedações no art. 4º: transgredir qualquer preceito deste Código, bem
como da Lei de Regulamentação da Profissão; praticar e ser conivente com
condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação de serviços
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profissionais, com base nos princípios deste Código, mesmo que estes sejam
praticados por outros/as profissionais.
Destacam-se ainda os deveres em relação com os/as Usuários/as (art. 5º):
garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências
das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos/as
usuários/as, mesmo que sejam contrarias aos valores e às crenças individuais
dos/as profissionais, resguardados os princípios deste Código.
Em relação às Instituições Empregadoras e outras são deveres do/a
assistente social (art. 8º): empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos/as
usuários/as, através dos programas e políticas sociais. E em relação com Entidades
da Categoria e demais organizações da Sociedade Civil (art. 13): denunciar, no
exercício da Profissão, às entidades de organização da categoria, às autoridades e
aos órgãos competentes, casos de violação da Lei e dos Direitos Humanos, quanto
a: corrupção, maus tratos, torturas, ausência de condições mínimas de
sobrevivência, discriminação, preconceito, abuso de autoridade individual e
institucional, qualquer forma de agressão ou falta de respeito à integridade física,
social e mental do/a cidadão/cidadã.
Sikorski e Bernardo (2016) ressaltam a importância de que o Código seja
compreendido como uma referência ético-política e teórico-prática que deve orientar
o exercício profissional, pautado na ética e na competência, comprometido com a
prestação de serviços a sociedade visando à garantia de direitos e o respeito aos
sujeitos sociais. Além do aspecto normativo é também pedagógico e educativo,
servindo de instrumento de defesa do direito à autonomia e a liberdade profissional
na sua relação com as instituições, usuários e outros profissionais, ao mesmo tempo
em que define deveres e proíbe atitudes que violem os princípios éticos e o Projeto
Ético-Político profissional.
O Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFESS, 2005, apud Sikorski e
Bernardo, 2016) considera o Código de 1993 como um aprimoramento na dimensão
normativa e punitiva, servindo de instrumento político e educativo, orientando a ação
profissional, de forma a impedir que violações ocorram por desconhecimento ou pela
dificuldade de interpretação.
Para o objeto deste estudo, que compreende a atuação do profissional de
Serviço Social frente ao conflito entre os direitos do nascituro e os direitos
fundamentais da mulher, importante esse entendimento de que o assistente social
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deve zelar pelo exercício profissional observando as normas legais evitando assim a
prática ou a conivência com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais.
Após a abordagem dos Códigos de Ética que norteiam a atuação do
Assistente Social, para que a intervenção ocorra de acordo com preceitos
estabelecidos, no próximo tópico trataremos como deve ser os procedimentos diante
da questão conflituosa entre os direitos da mulher e do nascituro.

3.3 A atuação do assistente social na questão do aborto e o nascituro

Em face da existência de um antagonismo entre a garantia ao direito do
nascituro e a dos direitos fundamentais da mulher e a escolha pelo aborto, após o
estudo dos códigos de ética da profissão, discorreremos sobre os aspectos a serem
considerados para subsidiar a atuação do assistente social diante da questão do
aborto e do nascituro.
Preliminarmente, destacamos o posicionamento dos assistentes sociais, que
estiveram presentes no 39º Encontro Nacional CFESS-CRESS, composto pelo
Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Regionais de Serviço Social,
realizado em Florianópolis (SC), no dia 11 de setembro de 2010 (CFES-CRESS,
2010), no eixo Ética e Direitos Humanos, pelo apoio ao movimento feminista em
defesa da legalização do aborto. A deliberação aprovada foi a seguinte:
“Divulgar amplamente posicionamento favorável à legalização do aborto,
considerado como questão de saúde pública e como direito das mulheres,
propondo políticas públicas que considerem os vários aspectos que
envolvem estas questões, garantindo debates e eventos estaduais
articulados às políticas públicas já existentes, bem como contemplando as
implicações éticas e normativas profissionais do Serviço Social,
contextualizados pelos recortes de classe e gênero e pelo caráter laico do
Estado” (Relatório Final Encontro Nacional CFESS/CRESS, 2010, pág.19).

O Conjunto CFESS-CRESS, composto pelo Conselho Federal de Serviço
Social e Conselhos Regionais de Serviço Social, embora tenha se posicionado pela
mudança da legislação punitiva e criminalizadora sobre o aborto, orienta pelo
cumprimento da lei como consta no seu Código de Ética:
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Defender a mudança da lei não é antecipá-la, de fato. Os códigos não são
leis estanques e devem ser, quando necessário, atualizados e
aperfeiçoados para melhor expressar a realidade social. A liberdade de
expressão e de manifestação do pensamento é direito protegido
constitucionalmente. O Conjunto CFESS-CRESS – junto com diferentes
organizações e movimentos – vem se posicionando pela mudança da
legislação punitiva e criminalizadora sobre o aborto. Mas enquanto não se
altera, estão os/as assistentes sociais orientados/as pelas suas entidades a
cumprir a lei, como consta em seu Código de Ética. Pensar qualquer outra
coisa sobre o posicionamento do Conjunto CFESS-CRESS em relação ao
aborto, como algo análogo a incentivar a sua realização de abortos, fora da
atual norma legal, trata-se de um profundo equívoco. Mas enquanto a lei
não muda, posicionemos, conversemos, debatamos. Isso faz parte da
democracia. Aliás, não é novidade da história do Conjunto CFESS-CRESS
a luta por mudanças na cultura e na lei. (BRAGA; MESQUITA; MATOS,
2013, p. 28-39).

Temos assim, a esclarecedora orientação do Conjunto CFESS-CRESS para
cumprimento da lei, como consta no Código de Ética, ou seja, na atuação como
assistente social, em nenhum momento seremos favoráveis à realização do aborto.
Vale lembrar que no Brasil, a legislação penal considera crime a prática do
aborto provocado. Deixa-se de punir somente nos casos em que não há outro meio
de salvar a vida da gestante, na gravidez resultante de estupro e de gestação de
anencéfalo. Ao nascituro lhe é assegurado os direitos tanto na esfera cível como
penal desde a concepção.
No âmbito jurídico, conforme já exposto no capítulo anterior, Pussi (2008)
esclarece que na colisão dos direitos fundamentais do nascituro com os direitos da
mulher grávida, deve prevalecer o do primeiro, por estar ligado diretamente a sua
vida e de sua saúde física e metal, utilizando-se para a solução desse conflito a
aplicação do princípio da proporcionalidade, que compreende juízos comparativos
de ponderação dos interesses envolvidos.
Repisamos aqui a questão legal tratada no capítulo anterior, no que diz
respeito o direito do nascituro assegurado pelo princípio constitucional da
paternidade responsável (art. 226, § 7º da Constituição Federal), que deve ser
observada desde a concepção do filho, independente dele ser biológico ou
socioafetivo, cujo princípio também é amparado nos arts. 3º e 4º do Estatuto da
Criança e do Adolescente, e no inc. IV do art. 1.566 do Código Civil.
Considerando os posicionamentos acima, levando em consideração os
aspectos legais e a orientação do Conjunto CFESS-CRESS, composto pelo
Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Regionais de Serviço Social, para
a observância do cumprimento das leis e do Código de Ética da profissão, os
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assistentes sociais diante do conflito entre os direitos do nascituro e os da mulher na
gravidez, devem intervir de forma a preservar a vida de ambos, proporcionando a
mulher todo atendimento e acolhimento que se fizerem necessários para que
prossiga na gestação.
Para o Assistente Social exercer a profissão nos dias atuais foi necessário um
caminhar que se iniciou em ações filantrópicas até o reconhecimento como
profissional da área de saúde. Para uma atuação segura, importante às orientações
contidas no Código de Ética da profissão, que além de conter os direitos e deveres,
serve de instrumento de defesa do direito à autonomia e a liberdade profissional na
sua relação com as instituições, usuários e outros profissionais.
Após discorrer sobre a atuação do assistente social diante da questão do
conflito existente entre os direitos do nascituro e da gestante, abordaremos no
próximo capítulo a experiência de uma instituição no acolhimento a gestantes, bem
como apresentaremos estudos de casos de mulheres que enfrentaram a situação da
gravidez indesejada.
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4. A EXPERIÊNCIA DE UMA INSTITUIÇÃO NO ACOLHIMENTO ÀS GESTANTES

4.1 O Serviço de acolhimento às gestantes no Lar Preservação da Vida

O Lar Preservação da Vida, localizada na Rua Pioneiro Alberto Biazon, 637,
Vila Marumbi, em Maringá-PR, é uma organização da Sociedade Civil, Terceiro
Setor, classificada de acordo com a Política Nacional de Assistência Social como
Proteção Especial de Alta Complexidade, atendendo em regime de acolhimento
institucional mulheres grávidas e seus filhos, em situação de vulnerabilidade e risco.
O Terceiro Setor, segundo Sikorski (2015), é formado por instituições
(associações ou fundações privadas) não governamentais, com participação de
voluntários, para atendimentos de interesse público em diferentes áreas e
segmentos. O Terceiro Setor nos dias atuais pauta-se para uma atuação profissional
e técnica, na qual os usuários são sujeitos de direitos, com um trabalho
qualitativamente diferenciado, saindo da perspectiva assistencialista e a filantrópica.
A autora ressalta que é preciso considerar que as organizações do Terceiro
Setor são dotadas de particularidades que são intrínsecas à gestão, e elenca sete
pontos que irão contribuir para atuar na gestão social ou gestão do Terceiro Setor.
1.
Orientação por valores: as pessoas se comprometem e se
envolvem quando acreditam nos valores das organizações, os ideais devem
ser partilhados e vivenciados diariamente. A falta de clareza dos valores,
ideias e comunicação são apenas alguns dos fatores que geram
desmotivação.
2.
Manutenção e a Legitimidade do Projeto Social: ter o foco bem
definido, assim como seus objetivos e atores. “O projeto social é a missão
da organização traduzida de maneira planejada em estratégias e ação que
vão legitimar o propósito de sua existência” (NETO, 2003, p.58).
3.
Interface com o Estado e as empresas: interação permanente com
governo e mercado. Ao mesmo tempo em que as organizações possuem
autonomia para o desempenho de suas atividades, existe também um elo
de dependência com as duas esferas citadas acima.
4.
Negociação de várias lógicas: diz respeito à capacidade de
desenvolver alternativas que facilitem fechar acordos satisfatórios entre as
partes, mantendo o equilíbrio, administrando possíveis conflitos de forma
eficaz. Mediar interesses – necessidades. Nas organizações, “[...]trabalhase com diversos públicos (beneficiários direitos e indiretos; funcionários;
voluntários; doadores; empresas financiadoras; comunidade; governo e
imprensa)” (NETO, 2003, p.59).
5.
Hibridação dos recursos: os recursos são provenientes “da
comercialização de bens, e de serviço, promoções de eventos,
telemarketing, etc. realizadas pelas próprias organizações; de alianças e
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parcerias com empresas; do financiamento do Estado e de outras
instituições (fundações nacionais ou internacionais e agências
internacionais); da doação de indivíduos (solidariedade e do voluntariado),
dentre outros” (NETO, 2003).
6.
Trabalho Voluntário: o voluntário ainda é essencial para a
organização, os voluntários estão presentes na história do Terceiro Setor (a
própria diretoria é voluntária), é necessário ter um olhar estratégico para a
pessoa do voluntário, para que este entenda o sentido do seu trabalho e se
perceba deveras envolvido com o planejamento da instituição.
7.
Profissionalização: desconstruir a ideia de que o Terceiro Setor é só
trabalho voluntário. Hoje, depara-se com uma grande dificuldade de
contratar mão de obra especializada, sobretudo, no que se diz respeito a
processos de gestão. (SIKORSKI; 2015, pp. 115 e 116).

Para Costa (2014, apud Cunha; Silva, 2015), é fundamental a presença do
Terceiro Setor na sociedade, participando no processo de transformação de
realidades, atendendo os cidadãos que se encontram mais conscientes e convictos
de seus direitos.
A instituição possui equipe técnica interdisciplinar composta por duas
assistentes sociais, três psicólogas, um Educador Social e quatro Educadores de
Base, que desenvolvem um atendimento humanizado as gestantes, visando à
elaboração de estratégias para superação dos conflitos vivenciados que motivaram o
acolhimento, trabalhando a autonomia para que cada assistida possa estar inserida
em seu meio social enquanto cidadã. Para tanto, o trabalho realizado pauta-se no
fortalecimento dos vínculos familiares corroborando para a reinserção familiar e/ou
social.
A organização acolhe mulheres grávidas de qualquer faixa etária e de
qualquer procedência, atendendo em regime de acolhimento institucional gestantes
em situação de vulnerabilidade de qualquer município que solicitar atendimento.
As gestantes permanecem por um período de até 60 dias após o parto e
recebem todo o auxílio necessário frente à gestação e cuidados necessários aos
filhos que a acompanham.
Além do acolhimento institucional, são objetivos do Serviço Social na
instituição (Lar Preservação da Vida, 2017): garantir a proteção integral; preservar o
ser humano que se encontra em estado embrionário; contribuir para a prevenção do
agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; preservar
e restabelecer vínculos familiares e sociais; possibilitar a convivência comunitária;
promover

acesso

à

rede

sócio

assistencial;

favorecer

o

surgimento

e

desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos
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façam escolhas com autonomia; estabelecer parcerias com a rede governamental e
não governamental para atendimento às necessidades da criança e da família.
A equipe técnica desenvolve atividades de acompanhamento psicossocial dos
usuários e suas famílias para a reintegração familiar; visitas domiciliares e
encaminhamentos necessários em acordo com a Rede de serviços e o sistema de
garantia de direitos; organização em forma de prontuário individual as informações
do usuário e sua família; elaboração de relatórios dos atendimentos a autoridade
Judiciária e o Ministério Público (quando criança/adolescente); e preparação do
usuário para o desligamento.
Observamos que a instituição tem como proposta pedagógica proporcionar
autonomia para as mães atribuindo responsabilidades nas atividades diárias,
organização e limpeza com os seus pertences; cumprimento das normas
institucionais corroborando com o convívio com as demais acolhidas; visitas
institucionais e domiciliares visando o fortalecimento de vínculos familiares e
reinserção gradativa tanto na sociedade como na família; e acompanhamento pósdesligamento. Constatamos que esses cuidados efetivamente fortalecem as
mulheres na sua autoestima, proporcionando a segurança para enfrentar os desafios
da vida em sociedade.
A metodologia institucional compreende as seguintes etapas: solicitação da
vaga; recepção e apresentação da equipe técnica e educadores sociais;
conhecimento do histórico de vida de cada acolhida; apresentação das normas
institucionais e de convivência diária, os encaminhamentos ao pré-natal; orientação
quanto aos cuidados com o recém-nascido; e a superação dos motivos que deram
origem ao acolhimento, promovendo a reinserção familiar e o acompanhamento
após o desligamento.
Os trabalhos desenvolvidos pela Organização são realizados em parceria com
a Rede Socioassistencial visando assim uma articulação intersetorial com o Sistema
Único de Assistência Social - SUAS, Sistema Único de Saúde - SUS, Sistema
Educacional, órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e demais políticas públicas.
Destacamos o trabalho em Rede, segundo Bareta, et al (2015) é necessário
para garantir a integralidade dos atendimentos prestados às famílias, com vistas à
garantia de seus direitos.
Para
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formação e habilidades, atuando em locais pontuais para atender demandas,
geralmente em situações de riscos ou vulnerabilidades.
Observamos que o acolhimento institucional inicia com a solicitação de vaga
dos Órgãos encaminhadores através de contato telefônico e envio de relatórios
sobre o caso. A partir disso faz-se uma análise pela equipe técnica em
consentimento com a diretoria e assim é concedida a vaga. O acolhimento se
concretiza mediante documento emitido pelo órgão solicitante e acompanhamento
dos responsáveis até a entidade.
No caso de acolhimento de adolescentes gestantes é preciso enviar um
informativo à Vara da Infância e da Juventude, e se for o caso relatórios do órgão
encaminhador. Além disso, durante o período do acolhimento é feito o Estudo
Diagnóstico, elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA, para atendimento
ao Judiciário. Para se dar o desligamento, a equipe técnica em parceria com
diretoria e Órgãos responsáveis e Rede de Serviços já realizaram as articulações
necessárias para transferências e/ou retorno a residência de familiares.
Acompanhamos os encaminhamentos das gestantes a Unidade Básica de
Saúde Zona Sul e Secretaria de Saúde – Maringá/PR para cadastro ou
transferência, onde são realizadas as consultas (inclusive pré-natal), exames e
vacinação. Em situação emergencial as acolhidas são atendidas na Unidade de
Pronto Atendimento Zona Sul (UPA), Santa Casa de Misericórdia de Maringá,
Hospital Universitário de Maringá e Hospital Municipal de Maringá.
Após o nascimento do bebê as mães poderão permanecer na instituição por
60 (sessenta dias), todavia, constatamos que cada caso é analisado individualmente
considerando a particularidade em questão. Nesse período é providenciada a
documentação do recém-nascido, garantindo o acesso a seus direitos enquanto
cidadão, por exemplo, Registro de Nascimento e Cadastro da Pessoa Física - CPF
(atualmente incluso na Certidão de Nascimento), carteira de vacina, além de se
realizar os primeiros procedimentos e orientações de saúde e higienização.
Verificamos que outro serviço oferecido para gestantes refere-se à equipe do
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS onde comparecem na entidade
para abertura ou atualização do Cadastro Único, sendo este imprescindível para
acesso a benefícios proposto pelo Governo, tais como Bolsa Família, Benefício a
gestante e nutriz, inscrição no Programa de Habitação do Município, entre outros.
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Constatamos que as crianças em acolhimento em idade escolar, são
direcionadas à Rede Pública de Ensino mais próximas a entidade (Centro Municipal
de Educação Infantil Monsenhor Kimura e Pioneiro Vanor Henriques, Escola
Municipal Mirian Leila Palandri e Padre Pedro Ryo Tanaka). As adolescentes
gestantes que desejam retomar os estudos são matriculadas no Centro Estadual de
Educação Básica para Jovens e Adultos ou em colégio estadual próximo.
Reforça-se a orientação de Sikorski (2015), que o assistente social deve atuar
na busca contínua pela garantia dos direitos do cidadão e a inclusão social. Para
tanto, o profissional do Serviço Social deve-se munir de conhecimento e ferramentas
que contribuam significativamente para uma intervenção exitosa.
Destacamos o trabalho em equipe dos vários profissionais da instituição, cuja
interdisciplinaridade, segundo Cunha e Silva (2014):
[...] supõe uma abertura recíproca, uma comunicação fecunda entre os
distintos campos do conhecimento, sem totalitarismo ou imposições, nem
reducionismos que contraria a própria complexidade de todo o campo
científico (CUNHA E SILVA, 2014, p. 87).

Para Cunha e Silva (2014), as equipes interdisciplinares se constroem na
prática, servindo a discussão e a análise constante como instrumentos básicos
permanentes. Ressaltam que uma equipe interdisciplinar requer um processo
coletivo, necessitando de uma atividade receptiva e flexível dos envolvidos,
apontando seus conhecimentos pessoais, habilidades, ideais, assim como suas
motivações e experiências.
Destaca-se ainda que a Diretoria da instituição, por previsão estatutária, é
composta integralmente por voluntários.
Para Fundação Abrinq pelos Direitos das Crianças do Brasil (2015, apud
Sikorski, 2015), o voluntário é um ator social e agente de transformação, é aquele
que presta serviços não remunerados em benefício da comunidade, doando seu
tempo e conhecimento, realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso
solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo e aos imperativos de uma
causa como as suas próprias motivações pessoais, sejam estas de caráter religioso,
cultural, filosófico, político ou emocional.
A relevância do trabalho voluntário para a sociedade e para as organizações
do Terceiro Setor pode ser compreendida nas palavras de Sberga (2001, apud
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Sikorski, 2015): o voluntariado é um ato cívico e moral, com uma visão humanista e
democrática. O trabalho voluntário não pode e nem deve substituir o poder público,
mas o estado sozinho é incapaz de resolver todos os problemas sociais. Os serviços
públicos de saúde, educação, trabalho, direitos humanos, são obrigações do Estado,
mas as organizações, os movimentos da sociedade atuam onde as coisas não
funcionam. Entende que o voluntariado está incorporando novas concepções nas
organizações que o promovem e no interior da sociedade como a ideia de equidade
e de cidadania.
O voluntariado, para Sberga (2001, apud Sikorski, 2015), é uma escola de
educação, levando a pessoa a responsabilizar-se moralmente pelo próprio bem e
das outras pessoas. É um estilo de vida, de cidadania ativa, de convivência em
sociedade na promoção da paz e no desenvolvimento dos povos.
A atuação da entidade não é apenas municipal, haja vista que recebe
solicitações de vagas de vários municípios do estado, encaminhadas através dos
órgãos competentes, tais como: Conselhos Tutelares, Vara da Infância e Juventude,
Ministério Público e Centro de Referência de Assistência Social. Em decorrência do
trabalho desenvolvido no programa “Sim à Vida”, acolhe-se gestante de qualquer
lugar do país, que solicitam atendimento na gravidez não planejada.
A instituição desenvolve atualmente três programas: Acolhimento Institucional;
Vinte Anos Depois e Sim à Vida. O programa “Acolhimento Institucional” promove o
acolhimento de gestantes, de qualquer faixa etária, acompanhadas ou não de filhos,
em situação de vulnerabilidade social.
O programa “Vinte Anos Depois” visa resgatar as mães acolhidas e filhos
nascidos a partir do ano base de 1991, ocasião do inicio das atividades sociais, com
o intuito de promover a inclusão social e colaborar com a formação moral do
cidadão.
O programa “Sim à Vida” visa conscientizar a sociedade sobre os riscos e as
consequências do aborto, mostrando que são possíveis outros caminhos frente à
gravidez não desejada. Com o lema “Sim à Vida”, trabalha-se com objetivo de
sensibilizar as gestantes que se encontram em situação de desespero, orientando
sobre os riscos do procedimento de abortamento, as consequências desta atitude e
oportunizando o direito à vida ao nascituro. Acolhe-se a gestante na instituição
oferecendo gratuitamente toda assistência médica, psicológica e hospitalar,
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amparando-a em todas as suas necessidades, mostrando que é possível preservar a
vida de ambos: da gestante e do nascituro.

4.2 Relatos das gestantes atendidas pelo Lar Preservação da Vida na gravidez
indesejada

Em 2016 foram acolhidas na instituição 64 (sessenta e quatro) gestantes e em
2017, até julho, houve 26 (vinte e seis) acolhimentos, sendo que foram colhidos
depoimentos de 7 (sete) mulheres.
Para compreender o conflito que a mulher vivencia diante da gravidez que
veio na hora em que ela não planejou e até mesmo rejeitou, debruçaremos sobre o
depoimento de seis mulheres que foram atendidas pela instituição em 2016 e 2017,
disponíveis no site da Instituição (Lar Preservação da Vida, 2017). Por questão de
preservação de identidade, os nomes das mulheres foram substituídos por sujeitos
enumerados.
Segundo Costa (2016), o estudo de caso é uma abordagem metodológica de
investigação especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar
ou descrever acontecimentos e contextos complexos.
Para André (2005, apud Mariani, 2010, p. 60), o estudo de caso permite uma
visão mais densa da realidade pesquisada, “Uma das vantagens do estudo de caso
é a possibilidade de fornecer uma visão profunda e ao mesmo tempo ampla e
integrada de uma unidade social complexa, composta de variáveis”.
Assim, foram estudados casos de mulheres que praticaram o aborto; outras
que tiveram a oportunidade de ser mãe pós-aborto; que buscaram o abortamento
mas acabaram optando pela gravidez; que estão vivenciando a gravidez e chegaram
a buscar o abortamento, sendo que os agrupamentos das falas foram feitas por
análise de conteúdo.
Bardin (2011, apud Câmara, 2013) descreve análise de conteúdo como
sendo:
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, apud CÂMARA, 2013, p. 182).
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Para Bardin, a utilização da técnica de análise de conteúdo compreende três
fases fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados:
inferência e interpretação.
A aplicação da referida técnica, segundo Silva (2015, apud Câmara, 2013),
permite uma interpretação das percepções dos atores sociais, captando o ponto de
vista destes, e da realidade social.
Rosana Hoffman Câmara (2013) defende que a estrutura metodológica deve
ser rigorosamente planejada, prevalecendo à ética e o rigor científico na obtenção
dos dados quanto as opiniões dos respondentes e da organização, por tratar-se de
pesquisas nas áreas de ciências sociais inseridas em instituições.

4.2.1 O sentimento de rejeição diante da gravidez indesejada

A gravidez é um momento íntimo na vida da mulher, que pode aflorar
sentimentos de angústia, medo ou felicidade. Quando a maternidade não é
planejada e indesejada pode surgir um sentimento de angústia e até desespero,
acarretando uma rejeição inicial a gravidez, conforme relatos abaixo:
Tudo começou quando por um deslize eu acabei engravidando, com apenas
21 anos e no último ano de faculdade eu entrei em pânico, principalmente
porque já não estava namorando mais o rapaz. (Sujeito 1)
Quando me vi grávida novamente, fiquei desesperada, tentei aborto usando
medicamento que além de matar o bebê, provocasse o meu suicídio.
(Sujeito 2)
Quando engravidei estava solteira, não queria que o pai soubesse e achava
que minha família não iria aceitar. Eu me senti péssima, culpada, perdida
sem saber o que fazer, parecia que meu mundo tinha acabado. Não me
senti preparada para ser mãe. (Sujeito 3)
Logo que descobri, não contei a ninguém [...] Entrei em desespero. (Sujeito
4)
Passava por momentos difíceis, não era uma boa hora para ter um bebê.
Achava que um bebê poderia atrapalhar ainda mais [...]. Engravidei
novamente pela quarta vez, novamente em entrei em desespero. (Sujeito 5)
Nunca tive o sonho de ser mãe, nunca havia preparado psicologicamente
para isso. (Sujeito 6)
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Quando eu engravidei, eu estava ficando com uma pessoa que eu pensava
ser gente boa, mais logo se revelou. Quando eu disse que estava grávida,
me ignorou completamente dizendo que não queria mais falar comigo e que
tinha nojo de mim. Eu fiquei arrasada, pois já tenho três filhos do meu
casamento, pois fui casada por 10 anos com meu primeiro namorado.
Nos separamos por imaturidade das duas partes. Fiquei solteira por dois
anos sem ficar com ninguém, foi quando conheci esse rapaz que me
engravidou. Enfim, fiquei desesperada porque já criava três crianças
sozinha, pois o pai deles é muito ausente. Ele nem liga pros filhos.
(Sujeito 7)

Observa-se pelos relatos acima que o sentimento de desespero está presente
em todos os casos, porém por diferentes motivos as gestantes não queriam
prosseguir com a gravidez: fim de relacionamento; medo da família não aceitar; não
se sentir preparada para ser mãe; passava por momentos difíceis; o bebê poderia
atrapalhar; o descaso do companheiro.
Rosa e Francischini (2015) afirmam que a vida familiar e o comportamento
social evoluíram no decorrer do tempo. O sistema patriarcal da Antiguidade foi
substituído pela família da pós-modernidade, identificada pela solidariedade e a
afetividade.
Nesse sentido, escreve Rebouças (2010) que a mulher não precisa
necessariamente de um apoio financeiro de um homem, mas do apoio afetivo na
hora de construir uma família. Afirma ainda que em nossa sociedade, a figura
masculina representa uma ideia de segurança e estabilidade para a mulher.
O fato das mulheres não terem esse apoio afetivo, pelo desespero relatado,
evidencia que o exercício da maternidade para elas só seria possível mediante um
relacionamento afetivo estável, conforme situações apresentadas: “principalmente
porque já não estava namorando mais o rapaz”. (Sujeito 1); “Quando engravidei
estava solteira, não queria que o pai soubesse e achava que minha família não iria
aceitar”. (Sujeito 3); “Quando eu disse que estava grávida, me ignorou
completamente dizendo que não queria mais falar comigo e que tinha nojo de mim”.
(Sujeito 7);
O assistente social, segundo Torres (2014, apud Cunha e Silva, 2014), deve
ter uma concepção clara que o usuário do Serviço Social atendido pela Instituição é
um sujeito de direito, pois no momento em que o usuário busca resposta as suas
demandas procura um retorno profissional que atenda as suas necessidades.
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Nessa situação de desemparo que se encontra a gestante, a intervenção do
profissional de Serviço Social deve pautar-se em um atendimento humanizado de
acolhimento, por meio do diálogo para oferecer alternativas. Dessa forma, pouco a
pouco, o sentimento de desespero vai se diluindo, e a assistida compreende que
não havia razão para que fosse tomada qualquer medida extrema.

4.2.2 O aborto como alternativa

Diante da rejeição a gravidez, normalmente o primeiro pensamento que
ocorre a mulher é o abortamento. No desespero, não vislumbra outra alternativa,
assim, a gestante busca meios de abortar, conforme relatos abaixo:
Meu primeiro pensamento foi que minha vida estava acabada e o segundo
foi em abortar, meus medos me cegaram a ponto de pensar em tirar uma
vida que nem havia vindo ao mundo. E para que eu conseguisse fazer isso
pesquisei na internet meios naturais de fazer um aborto espontâneo e achei
que tomando chás muito fortes eu conseguiria [...]. Depois de uns dias
colocando bolsas de agua quente em meu ventre e tomando os chás
escondida veio o sangramento e com ele meu alivio, passei cinco dias
achando que havia realizado o aborto natural e ali parei de me preocupar
achando que tudo ia voltar ao normal. [...] Eu continuava fazendo academia
e seguindo a vida, porem um dia enquanto estava na faculdade eu comecei
a sentir um forte dor em meu útero e antes a aula terminar fui para o UPA
achando que havia realizado um aborto malsucedido e teria que fazer uma
raspagem.
Quando o médico me informou que eu estava gravida, um novo buraco se
abriu em meus pés [...] (Sujeito 1)
Tentei aborto usando medicamento que além de matar o bebê, provocasse
o meu suicídio. Estava bem desgostosa da vida. Estava usando drogas e
não conseguia parar. (Sujeito 2)
Comecei a buscar o aborto, tentei várias vezes com citotec e por último
procurei clínicas [...]. (Sujeito 3)
Entrei em desespero, pensei em realizar o aborto, era a minha saída, eu
não pensava de forma alguma ter essa criança [...] o aborto me parecia a
solução de tudo, não era uma escolha era a minha única opção. (Sujeito 4)
A única opção que achava que tinha era o aborto, fui a procura. Contei para
o pai do bebê, que só me instigou ainda mais a realizar o aborto. (Sujeito 5)
Contei sobre a gravidez primeiramente a um grande amigo, meu exnamorado, mas não é o pai da criança. Depois a uma amiga e minha irmã.
[...]. Por isso a primeira atitude foi buscar uma forma de abortar. Depois de
várias tentativas frustradas. [...].Tinha dois possíveis pais, mas não contei a
eles.
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Senti frustração por não ter conseguido abortar, mas também me perguntei:
a que ponto o ser humano pode chegar, pois fiz tentativas realmente
invasivas. (Sujeito 6)
(...) O meu primeiro pensamento no desespero foi abortar, mas não tinha
coragem. Comecei a pesquisar na internet alguma coisa sobre clínicas de
aborto(...) (Sujeito 7)

Observam-se pelos depoimentos que no momento de desespero vivenciado
pelas mulheres são vários os meios utilizados para intentar o aborto: chás,
medicamentos, citotec, sonda.
Para Rebouças (2010), um fator que influencia a decisão da mulher para não
prosseguir com a gestação é a sua condição na atualidade (o momento que está
vivendo naquele instante), desempenhando novos papéis em uma sociedade que
não existe mais um padrão familiar que as norteiem, sentindo grandes dificuldades
para exercer as antigas e novas e novas obrigações, entre elas: chefia do lar,
carreira profissional, sustento afetivo e financeiro dos filhos e a sua vida pessoal.
Conforme exposto no tópico anterior, a ausência do apoio afetivo é outro fator
relevante para a resolução da mulher em praticar o aborto. Uma característica
comum que se identifica nos relatos acima é as gestantes enxergarem apenas o
aborto como única solução na gravidez não planejada e indesejada: “Meu primeiro
pensamento foi que minha vida estava acabada e o segundo foi em abortar, meus
medos me cegaram a ponto de pensar em tirar uma vida que nem havia vindo ao
mundo”. (Sujeito 1); “Tentei aborto usando medicamento que além de matar o bebê,
provocasse o meu suicídio. Estava bem desgostosa da vida”. (Sujeito 2); “o aborto
me parecia a solução de tudo, não era uma escolha era a minha única opção”.
(Sujeito 4); “A única opção que achava que tinha era o aborto, fui a procura”. (Sujeito
5); “Por isso a primeira atitude foi buscar uma forma de abortar”. (Sujeito 6); “O meu
primeiro pensamento no desespero foi abortar.” (Sujeito 7)
No tópico seguinte abordaremos casos relatados de mulheres que praticaram
o aborto e as consequências que advieram após o procedimento abortivo.

4.2.3 O sentimento após o ato abortivo

A prática do aborto traz consequências traumáticas para a mulher que a
realiza. Para McCreight (2008, apud Canário, 2009), interromper a gravidez acarreta
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diferentes dimensões de perda na vida da mulher, como a perda de sentido do
futuro, a perda da identidade e a perda da parentalidade antecipada.
[...] encontrei a instituição que me deu todo apoio para que eu levasse a
gravidez adiante, desisti do aborto, mas já tinha agredido muito essa
criança, tinha feito de tudo para abortar, com chás, citotec e uma sonda
introduzida para perfurar o útero, aos sete meses eu o perdi, ele nasceu
morto, estava com o abdome aberto. Essa cena me chocou muito. Tentei
suicídio, senti culpa, dor. Mas não só dor física, dor na alma. Essa dor não
veio no dia que abortei, nem uma semana depois, ela veio meses depois.
Senti-me “endurecida” ou em “dívida” com Deus. Senti-me uma assassina.
Era como se minha alma estivesse manchada de sangue. Esse sentimento
ainda persiste, e ele nunca irá passar por completo, ele apenas ameniza
com o passar do tempo. (Sujeito 5)

Para Melina Séfora Souza Rebouças (2010), as mulheres sofrem sequelas
quando provocam um aborto, em razão deste ato se colocar contra questões éticas
e morais construídas social e culturalmente. Apresenta relatos nesse sentido, em
seu trabalho de mestrado.
Então assim, do ponto vista físico foi muito tranquilo, mas do ponto de vista
emocional a experiência foi devastadora..., eu fiquei muito mal... muito mal
durante muito tempo. (Virginia)
[...] eu sei que era um filho, entendeu? Eu queria tanto, mas... mexe muito
comigo, porque era um filho, estava com 3 meses, estava grandinho, não
grande... estava se formando, mas... [...] às vezes me dá vontade de chorar
porque eu fiz uma coisa errada. (Silvia)
Realizar o aborto foi bem difícil, entendeu? Bem difícil...pelo fato de saber
que é uma criança que está formada ali [...] (Nísia) (Rebouças, 2010, pp. 79,
83 e 84).

Segundo Pais Ribeiro (2005, apud Canário, 2009) as situações de doença
grave ou que colidam com a saúde dos indivíduos, como ocorre no abortamento,
podem ser considerados como situações traumáticas, susceptíveis de contribuir para
o surgimento de sinais e sintomas que possam definir um quadro de PPST
(Perturbação pós-stress traumáticos) ou de perturbação aguda de stress (PAS).
Lavín e García (2005, apud Canário, 2009) identificaram critérios respeitantes
a PPST (Perturbação pós-stress traumáticos) em casos de SPA (Síndrome pósaborto) estudados, assim como outros sintomas inespecíficos como sonhos e
pesadelos repetidos e persistentes relacionados com o aborto e intensos
sentimentos de culpa, conforme ocorreu com o Sujeito 5: “Essa cena me chocou
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muito. Tentei suicídio, senti culpa, dor. Mas não só dor física, dor na alma. Essa dor
não veio no dia que abortei, nem uma semana depois, ela veio meses depois”.
Para Torres (2014, apud Cunha e Silva, 2014) propor ações profissionais
requer do assistente social um estudo pormenorizado das condições objetivas
vivenciadas pelo usuário, para que ocorra uma resposta adequada as suas
demandas.
Assim, diante dessa constatação, é possível a atuação do assistente social
para que esse sentimento de culpa seja evitado, por meio de uma intervenção
efetiva prestando todo auxílio necessário para que a mulher possa levar a gestação
adiante, como ocorre na instituição Lar Preservação da Vida.

4.2.4 A desistência do aborto por meio da intervenção da instituição.

Como vimos, o primeiro pensamento que ocorre a mulher na gravidez
indesejada é o abortamento. Em razão do desespero não enxergam outra
alternativa. Porém, com a intervenção do Lar Preservação da Vida, oportunizando
uma alternativa na dificuldade em que se encontram as gestantes, disponibilizando o
acolhimento institucional, muitas desistem do aborto, conforme relatos abaixo:
Foi nesse momento que descobri que anjos da guarda existem e eles
aparecem em pessoas que estão no seu dia a dia. Uma amiga muito
próxima descobriu pela minha outra amiga (a única que sabia) que eu
estava em pânico, foi ai que ela me ajudou da maneira mais honrosa a
consegui ver minha vida junto com um filho. Ela conhecia um lar que
ajudava mulheres que tentavam abortar e faziam um trabalho lindo com
essas mulheres ajudando elas a perceber que aquilo não era o fim do
mundo.
Sem me falara nada ela me levou nesse local e ali minha consciência caiu,
pessoas com um coração grande conversaram comigo e me acolheram,
junto com eles eu pude então fazer minha consulta primeira pré-natal e
ultrassom, mas ainda tinha o fato de contar a todos sobre essa surpresa,
meus pais, amigos e principalmente para o pai do bebê que eu não tinha a
mínima ideia de como seria sua reação. (Sujeito 1)
Estava internada no hospital e a tia Helena ficou sabendo que eu estava lá
pediu para me dizer que era para eu vir aqui. Fiquei muito feliz, pois
novamente desisti do aborto e estou aqui no sétimo mês de gestação muito
grata pela ajuda.
O acolhimento no lar preservação da vida foi decisivo, deu todo apoio que
eu precisava sendo que minha família virou as costas. (Sujeito 2)
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Encontrei a instituição pela internet (amigos). Mais depois conforme o
pessoal do Lar foi conversando comigo eu fui vendo que não era o fim do
mundo estar grávida.
O Lar me fez ver que eu não estava sozinha e que tinha uma vida dentro de
mim. Deram-me apoio, conversaram com meus pais. Cedeu um lugar para
eu ficar.
A instituição 4e mostrou que eu era capaz de ter meu filho amá-lo, e que eu
conseguira cuidar dele. Me senti mãe, senti que eu era forte para passar
por tudo aquilo [...]. (Sujeito 3)
Foi quando entrei em contato com a ONG que até então não sabia que era
ONG pensei que era clínica ou algo assim, uma pessoa no domingo do dia
25 de maio umas 16 horas da tarde lá de Fortaleza-CE (extensão do Lar
Preservação da Vida) me ligou, e naquele dia eu estava no nível mais baixo
que um o ser humano poderia se encontrar, deitada num quarto escuro e
sem conseguir comer com uma perturbação absurda na mente, pensando
todo tipo de coisa ruim que se pode imaginar, naquela tarde essa senhora
me deu uma saída, mas eu não tinha botado fé logo de início, eu atendi e
continuei a ligação por educação, na mesma noite tive um sonho e quando
acordei parecia ser outra pessoa, outra vida, eu aceitei eu senti carinho por
alguém que eu nem sei como é mas que é minha que faz parte do meu
corpo, e de lá até aqui foi tudo um milagre muito grande e bonito. (Sujeito 4)
Engravidei novamente pela quarta vez, novamente entrei em desespero,
mas graças a Deus eu já conhecia a instituição, sabia que poderia contar
com ela, então não mais pensei em abortar. Fui acolhida na instituição, me
senti aliviada. Essas pessoas que me mostraram outro caminho me
ofereceram a verdadeira ajuda. Pude dar a oportunidade de meu filho
nascer. (Sujeito 5)
A Instituição ajudou a me sentir compreendida e nunca ter sido julgada. As
palavras de apoio, a maneira amorosa com a qual fui acolhida até hoje me
emocionam. Desisti de continuar com as tentativas, pois minha gestação
estava realmente se adiantando. Juntamente a esta situação, entrou o
carinho e a atuação da instituição, que me ajudaram a lidar com a negação
e a insegurança. (Sujeito 6)
(...) quando num belo dia a F. do Lar Preservação da Vida "Sim à Vida"
entrou em contato comigo. Eu fiquei com medo, pois não sabia do que se
tratava. A F. foi muito paciente comigo, me explicando que havia uma saída,
que eu não optasse em abortar, que eu poderia ficar com o bebê ou
entregar pra adoção se eu não pudesse ficar com a criança, que eles iriam
me ajudar ficando ou não com o bebê.
Ela conversava comigo todos os dias me acalmando. Ela foi simplesmente
um anjo na minha vida. Foi a melhor coisa ter conhecido. Ela pediu pra eu
fazer os exames de pré-natal e fazer um acompanhamento pra segurança
do bebê e eu segui a recomendação, mesmo estando dilacerada por dentro
por estar passando por isso. Mas a F. sempre me acalmava, dizendo
palavras de conforto. E assim foi por 9 meses. Eu consegui esconder de
todos, da minha família, no trabalho (...). (Sujeito 7)

Para Sikorski (2015) o assistente social deve atuar na busca contínua pela
viabilização dos direitos do cidadão e a inclusão social, e isso inclui certamente o
direito à vida. É importante o estudo e a apropriação de conhecimentos, que
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possibilitam o profissional do serviço social lidar com situações que exigem análises
para uma intervenção exitosa, permitindo:
a) contribuir para a humanização no atendimento;
b) proporcionar condições e colaborar para a satisfação de todos os envolvidos
no processo;
c) intervir com maior propriedade, segurança nos fenômenos sociais decorrentes
das relações humanas e sociais.

Nesse sentido, percebe-se que o acolhimento da instituição foi fundamental
para que as mulheres aceitassem o auxílio para seguirem com a maternidade. Isso
fica claro, quando relatam: “conversaram comigo e me acolheram” (Sujeito 1); “ O
acolhimento no Lar Preservação da Vida foi decisivo, deu todo apoio que eu
precisava (Sujeito 2)”; “O Lar me fez ver que eu não estava sozinha e que tinha uma
vida dentro de mim. Deram-me apoio, conversaram com meus pais. Cedeu um lugar
para eu ficar (Sujeito 3) ”; ‘Fui acolhida na instituição, me senti aliviada” (Sujeito 5);
“As palavras de apoio, a maneira amorosa com a qual foi acolhida até hoje me
emocionam” (Sujeito 6).
No diálogo com a instituição, as gestantes recebem atendimento psicossocial
pela equipe técnica interdisciplinar e percebem que há outras alternativas, desistindo
do aborto.
Nesse diálogo é realizada uma escuta qualificada para entender o que se
passa com a mulher que deseja abortar. Em seguida mostra-se que é possível
enfrentar ou superar os obstáculos frente à gravidez não planejada a partir do relato
de outros casos semelhantes aos seus, atendidos pela instituição, cujas mulheres na
mesma condição optaram pelo prosseguimento da gravidez, superando os conflitos
existenciais daquele momento, para logo mais, após o nascimento do bebê,
perceberem que a melhor escolha foi continuar a gestação. Também são relatados
casos de mulheres que optaram pelo aborto e as consequências supervenientes
desse ato. É oferecido todo o amparo para que ela não se sinta sozinha nesse
momento.
De acordo com as informações colhidas na instituição, algumas dessas
mulheres desistem do aborto, contudo não necessitaram do acolhimento
institucional, pois assumiram a gravidez perante a família e a sociedade. Outras
desistem do aborto, mas preferem seguir em sigilo, necessitando do acolhimento
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institucional e, em alguns desses casos, optam por entregar o bebê em adoção.
Nesse caso, a assistente social e a psicóloga do Lar Preservação da Vida, passam
todas as informações, esclarecem sobre o seu direto de entregar em adoção tanto
quanto o direito da criança de ser adotada, com atuação interdisciplinar conjunta
com a equipe da maternidade e da Vara da Infância e Juventude para os
procedimentos legais no processo de adoção.
A experiência do Lar Preservação da Vida demonstra de forma concreta que a
mulher diante de uma gravidez indesejada, recebendo o atendimento personalizado
por parte da equipe interdisciplinar, fornecendo o Serviço de acolhimento
institucional no momento em que se encontra fragilizada emocionalmente,
oportuniza a essa mulher o prosseguimento da gestação.

4.2.5 O sentimento ao optar pela vida do bebê.

As informações apresentadas mostram que o momento de angústia
vivenciado por essas mulheres cessa com a aceitação da gravidez ou em alguns
casos com o nascimento dos seus filhos. O que mais precisavam naquele momento
era uma atenção especial, uma fala acolhedora, como se vê abaixo:
Mas como o tempo é o melhor remédio para curar a tristeza, logo todos
estavam sabendo e todos felizes, e assim junto com minha família pude
seguir a gravidez e após dois anos não vejo mais minha vida sem ele.
Sei que minha história é simples perto de histórias tão fortes que conheci,
mas eu espero que todas as mulheres que acham que não existe saída e
que a vida acabou, mas posso falar que tudo sempre tem um caminho e
mesmo que não seja o caminho que escolheu será um caminho
maravilhoso e com um pequeno desvio que te levara a um destino incrível.
(Sujeito 1)
Depois que tudo passou ver minhas filhas gêmeas lindas do meu lado é
uma bênção, sabendo que eu poderia ter tirado, mas graças a Deus vê-las
foi um grande presente que a vida me deu. E hoje nessa gestação procuro
curtir o máximo para logo mais estar com minha filhinha nos braços. [...]. O
Lar Preservação da Vida tem uma importância muito grande em minha vida.
Por duas vezes fui acolhida. Aprendi que a vida é importante demais para a
gente tirar. Nós não temos esse direito. Por isso essa instituição representa
minha família. Pois foi aqui recebi o amor que eu precisava e é a coragem
para seguir em frente levando a gestação adiante. (Sujeito 2)
Me senti mãe, senti que eu era forte para passar por tudo aquilo. O Lar
teve uma grande importância na minha vida, foi maravilhoso, lá eu me senti
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amparada e amada. Se não fosse por eles, talvez eu e meu filho não
estivéssemos aqui. (Sujeito 3)
Hoje estou viva e posso prosseguir com uma vida saudável e em paz graças
a instituição, eu teria acabado comigo por mais que conseguisse sobreviver
ao aborto mas estaria com a alma destruída, e a ONG foi a razão de hoje
estar com quase 8 meses de gestação e a minha filha poder vir ao mundo.
Quando desisti do aborto, finalmente eu encontrei paz, as preocupações
continuaram só que não estavam tão pesadas como antes, e finalmente eu
podia dormir em PAZ, um alívio na alma. Ela nem nasceu ainda, mas é
minha e ficará comigo sem dúvida alguma.
Esse trabalho mudou tudo, literalmente tudo! São duas vidas, é a chance de
enxergar novamente alguma coisa, é ter esperança, ver que não estamos
sozinhas, é absolutamente tudo. (Sujeito 4)
O aborto não é uma saída e sim um poço de sentimentos de tristeza e
culpa. Iria entregar em adoção, mas me apaixonei por ele na hora em que
nasceu.
Mais do que ninguém sou grata a instituição, e foi de suma importância, pois
através do acolhimento aprendi a compreender a vida, a importância de
cada ser humano e o amor ao próximo. Enxergo o mundo com outros olhos,
o mundo tem outra cor, outro som. Além do mais, tenho oportunidade de me
preparar para minha verdadeira missão. (Sujeito 5)
Depois que optei pela gestação e permitindo que meu bebê nascesse, foi
um sentimento libertador, pois não ia mais agredir nem a mim e nem ao feto,
não ia mais me sentir um monstro por estar fazendo o que fazia. Comecei a
amar este ser que está sendo gerado dentro de mim. Tive vontade em
entregar em adoção logo que desisti com as tentativas de aborto, foi a
primeira vontade que tive. Após o carinho e apoio da instituição, surgiram os
primeiros sentimentos de aceitação da gravidez e da criança.
Por isso sou muito grata a instituição que foi de uma importância da qual é
difícil medir. Ela me ensinou a amar o meu filho. Me ensinou a lidar com
meus medos e frustrações. Eu devo a vida do meu filho a esta instituição.
(Sujeito 6)
Tive meu filho e infelizmente tive que entregar pra adoção, pois não tenho
mesmo condições de criar mais um filho. Peço a Deus que ele esteja sendo
bem cuidado por uma família que sempre desejou ter um filho. É o que me
conforta saber, que posso ter feito o Bem pra alguém.
Hoje luto pra me recuperar psicologicamente, pois está sendo muito difícil,
ainda é muito recente, mas sei que tudo isso vai passar. Mas sei
que, mesmo não ficando com meu filho, permitir que ele nascesse foi a
melhor escolha. (Sujeito 7)

Com o nascimento do bebê, mudam-se completamente os sentimentos,
superando a angústia e o desespero. Há uma transformação, um sentimento
libertador como se expressou uma mãe, aflora-se a maternidade e esse amor único
de mãe para com seu filho: “não vejo mais minha vida sem ele” (Sujeito 1); “depois
que tudo passou ver minhas filhas gêmeas lindas do meu lado é uma benção”
(Sujeito 2); “me senti mãe, senti que eu era forte para passar por tudo aquilo”
(Sujeito 3); “Ela nem nasceu ainda, mas é minha e ficará comigo sem dúvida
alguma” (Sujeito 4) ; “iria entregar em adoção, mas me apaixonei por ele na hora em
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que nasceu” (Sujeito 5); “Comecei a amar este ser que está sendo gerado dentro de
mim” (Sujeito 6).
Com essas declarações percebe-se claramente que mesmo com a ausência
da figura masculina e outros fatores citados por elas, todo medo e angústia se
dissolvem com a aceitação da maternidade e o nascimento do bebê.
Nesse capítulo foi apresentado o serviço de acolhimento institucional para
gestantes em situação de vulnerabilidade, na qual é oferecida gratuitamente toda
assistência médica, psicológica e hospitalar, com atuação de uma equipe
interdisciplinar, possibilitando uma gestação saudável, resultando no nascimento do
bebê.
A atuação do Serviço Social no Terceiro Setor, conforme se verifica pelas
atividades desenvolvidas pela instituição, contribui de forma efetiva na intervenção
das questões sociais apresentadas, no caso a gravidez de mulheres em situação de
vulnerabilidade, em consonância com as Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço
Social – ABEPSS, no item que trata dos Pressupostos da Formação Profissional
(CRESS,2007, apud Sikorski, 2015): “1 - O Serviço Social se particulariza nas
relações sociais de produção e reprodução da vida social como uma profissão
interventiva no âmbito da questão social [...]”
A partir dos relatos das gestantes atendidas pela instituição na gravidez
indesejada, com os agrupamentos das falas pela técnica de análise de conteúdo,
foram identificados os sentimentos que permeiam essa situação, na qual, em razão
do desespero que estão vivenciando, o primeiro pensamento que ocorre para essas
mulheres é a realização do aborto.
A intervenção da instituição foi fundamental para que a gestante prosseguisse
com a gravidez, na qual a mulher é atendida em todas as suas necessidades,
superando os conflitos frente à questão do aborto.
O professor Edson Marques Oliveira (2017), já citado no capítulo anterior,
defende que o ser humano sempre será o objetivo da prática profissional do Serviço
Social, com prioridade os que estão em situação de risco e vulnerabilidade social,
que são pessoas, seres humanos trabalhando para seres humanos.
Na gravidez deve-se levar em conta que são dois indivíduos, dois seres
humanos que são sujeitos de direitos ao atendimento do Serviço Social. Ambos são
assegurados o direito à vida pela nossa Constituição Brasileira, assim, na situação
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de uma gravidez indesejada, o profissional do Serviço Social deve intervir de forma a
preservar tanto a vida da mãe como a do nascituro.
Para Kroetz (2016), o que está em questão é a vida, essência que não cede a
nada, nem mesmo a outra vida. A maternidade não é excludente. Mãe e filho; não
mãe ou filho. A ninguém é dado intervir no mundo excluindo as potencialidades de
outra vida.
O Lar Preservação da Vida tem como missão “Preservar e dignificar a vida
humana desde o momento da concepção”. Assim, considera importante a vida de
ambos, ofertando o serviço de acolhimento institucional tanto para mãe como para o
bebê que está por nascer.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil, a legislação penal considera crime a prática do aborto provocado,
deixando-se de punir somente nos casos em que não há outro meio de salvar a vida
da gestante e no caso de gravidez resultante de estupro. Outra situação que é
permitida a interrupção da gravidez é no caso de gestação de anencéfalo, por
decisão do Supremo Tribunal Federal.
O princípio da proporcionalidade, através de juízos comparativos de
ponderação dos interesses envolvidos no caso concreto, diante da existência de
conflitos de direitos fundamentais, indica que sempre é mais razoável, mais
proporcional, defender os direitos do nascituro quando em confronto com o interesse
da mãe ou do próprio Estado, pois o seu direito está ameaçado de sofrer a lesão
mais grave caso venha a ceder ao exercício do outro.
O Conjunto CFESS-CRESS, composto pelo Conselho Federal de Serviço
Social e Conselhos Regionais de Serviço Social, em 2010, no 39º Encontro Nacional
realizado em Florianópolis (SC), em apoio ao movimento feminista, aprovou o
posicionamento favorável à legalização do aborto. Porém, apesar desse apoio,
orienta os profissionais do Serviço Social para o cumprimento da lei, como consta no
Código de Ética, ou seja, na atuação como assistente social em nenhum momento
seremos favoráveis à realização do aborto.
O Código de Ética do assistente social, instituído pela Resolução CFESS Nº
273 de 13 de março de 1993, traz entre os princípios fundamentais a defesa
intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo.
Enriquecedora a experiência vivenciada na instituição Lar Preservação da
Vida, em Maringá-PR, Organização da Sociedade Civil, Terceiro Setor, classificada
de acordo com a Política Nacional de Assistência Social como Proteção Especial de
Alta Complexidade, atendendo em regime de acolhimento institucional de mulheres
grávidas e seus filhos, em situação de vulnerabilidade e risco.
A instituição atende as gestantes em situação de vulnerabilidade social,
possui uma equipe interdisciplinar, composta por assistentes sociais, psicólogos,
educador Social e educadores de base, que desenvolvem um atendimento
humanizado as gestantes, visando à elaboração de estratégias para superação dos
conflitos vivenciados que motivaram o acolhimento, trabalhando a autonomia para
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que cada assistida possa estar inserida em seu meio social enquanto cidadã. Para
tanto, o trabalho realizado pauta-se no fortalecimento dos vínculos familiares
corroborando para a reinserção familiar e/ou social.
Acolhe-se a gestante na instituição oferecendo gratuitamente toda assistência
médica, psicológica e hospitalar, amparando-a em todas as suas necessidades,
mostrando que é possível preservar a vida de ambos: da gestante e do nascituro.
Observa-se pelo relato das gestantes atendidas pelo Lar Preservação da Vida
que num primeiro momento que se descobrem grávidas, entram em desespero,
rejeitam-na, e buscam meios de abortar. Se chegam a concretizar, passam a sofrer
sequelas de difícil cicatrização, cujo sentimento de culpa pode perdurar por anos.
A experiência do Lar Preservação da Vida, que há trinta anos acolhe
gestantes em situação de vulnerabilidade social, demonstra que se houver o
acolhimento da mulher que se encontra nessa situação fragilizada, a gravidez será
levada adiante.
Por meio dos estudos realizados e conhecimentos adquiridos no decorrer do
curso, conclui-se que a intervenção exitosa da instituição no atendimento as
gestantes é resultante de um trabalho humanizado realizado por um corpo técnico
interdisciplinar, proporcionando condições dignas para a satisfação dos envolvidos
na gravidez indesejada.
Levando em consideração os aspectos legais, a orientação do Conjunto
CFESS-CRESS para a observância do cumprimento das leis e do Código de Ética
da profissão, os assistentes sociais diante do conflito entre os direitos do nascituro e
os da mulher na gravidez, devem intervir de forma a preservar a vida de ambos,
proporcionando a mulher todo atendimento e acolhimento que se fizerem
necessários para que prossiga a gestação.
No ensinamento do jurista MORAES (2000), o direito à vida, previsto no caput
do art. 5º da Constituição Federal, é o mais fundamental de todos os direitos, em
razão de constituir um pré-requisito à existência e exercício de todos os demais
direitos.
O art. 2º do Código Civil Brasileiro assegura os direitos do nascituro desde a
concepção. Somos seres humanos desde que começamos a existir, ainda que a
nossa potencialidade se atualize progressivamente, que não nos tornamos humanos
por etapas.
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