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“Se o aborto for aprovado no Brasil, acarretará um carma
coletivo de muito sofrimento e de difícil solução.”
Chico Xavier.
“O maior destruidor da Paz no mundo hoje é o aborto.
Ninguém tem o direito de tirar a Vida: nem a mãe, o pai, o
médico, a conferência ou o governo.”
Madre Tereza de Calcutá
(Mensagem à Conferência da ONU)

A Associação Médico-Espírita do Paraná – AME-PARANÁ há
dois anos vem desenvolvendo um Projeto de Estudo denominado
VIDA, SIM À GRAVIDEZ, campanha que visa ao esclarecimento e à
orientação do ponto de vista espírita à comunidade em geral sobre
o tema tão polêmico: O ABORTO PROVOCADO.
Como previsto no Projeto de Estudo, foi organizada uma
Comissão de Trabalho, com a participação de Entidades Espíritas
de Curitiba-PR, cujos membros, em reuniões agendadas e durante
meses, expuseram e debateram informações e dados pesquisados,
tanto na área profissional técnica quanto da literatura Espírita. Disso
decorreu, por consenso, a elaboração da presente publicação, com
os aspectos mais abrangentes tendo em vista os objetivos delineados pela Comissão.
Procurou-se adotar a mesma sistemática didática dos tópicos
da publicação “Não ao Aborto” editado em 1998 pela União Espírita
Paranaense - Conselho Federativo Estadual, e, tendo em vista a
excelência do trabalho, foi transcrito em sua íntegra os “Aspectos
Doutrinários” da mencionada publicação.
Com o Projeto de Estudo concluído, a campanha VIDA, SIM
À GRAVIDEZ entra em sua fase de execução.
A Campanha, de esclarecimento e treinamento junto à comunidade espírita e não espírita, será feita mediante a utilização de
todos os meios de comunicação disponíveis. A orientação às gestantes ou mesmo às mulheres que já abortaram e/ou aos seus familiares será levada a efeito por equipes multidisciplinares designadas pelas entidades vinculadas à Campanha, sempre com o acompanhamento e supervisão dos profissionais médicos, psicólogos,
pedagogos e outros.
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As portas de entrada ao programa deverão ser todos os Centros e Sociedades Espíritas do Estado do Paraná e, em Curitiba,
mais o DISK-ESPIRITISMO, que viabilizará o contato.
A gestante que procurar o socorro, nos primeiros dias da
confirmação da gravidez, e que, por si ou por influência da família
ou de terceiros, estiver em dúvida quanto à continuidade da
gestação, será imediatamente encaminhada aos profissionais vinculados à sua comunidade, visando preservar, quanto possível,
sua saúde física e a do seu futuro filho.
As ações sempre serão pautadas de conformidade com a
legislação e a ética, jamais interferindo no livre arbítrio da gestante,
mantendo-se o máximo respeito quanto às convicções religiosas
da assistida, guardando sigilo, se for essa a vontade da futura mãe,
procurando sempre, através da terapia do amor, valorizar a vida.
A Comissão de Trabalho, neste momento, agradece a colaboração de todos e principalmente de Deus, de Jesus e dos
Mentores Espirituais, almejando o sucesso da Campanha em favor
da VIDA, no esforço de amenizar o sofrimento e a dor dos nossos
semelhantes.

Laercio Furlan*

*

Médico. Prof. Adjunto do Dep. de Clínica Médica da UFPR. Mestre em Cardiologia pela
UFPR. Presidente da AME-PARANÁ.

8 ............................................................................ Vida, sim à gravidez

A presentação

Laercio Furlan ..........................................................

Aspectos médicos do aborto

Edson Gomes Tristão ..............................................

Aspectos jurídicos

Clayton Reis ............................................................

Aspectos psicológicos da prática
do aborto
Marlene Venâncio Sperandio ...................................

Aspectos sociais da prática do
aborto

Marlene Venâncio Sperandio ...................................

Aspectos doutrinários

União Espírita Paraense..........................................

Com respeito aos filhos de todos
nós
Javier Salvador Gamarra .........................................

Manifesto Espírita

Conselho Federativo Nacional .................................

Plano de Trabalho

................................................................................

Vida, sim à gravidez ........................................................................... 9

7
11
19

27

39
45

53
57
63

INTRODUÇÃO

Edson Gomes Tristão*

Segundo a Organização Mundial da Saúde, aborto é a eliminação de um concepto inviável, com peso menor que 500 gramas
e/ou idade gestacional abaixo de 20 a 22 semanas a contar desde
o último período menstrual (OMS, 1977). Ele se divide em dois
grandes grupos: espontâneo e provocado. Analisaremos, neste
texto, somente a situação dos abortos provocados, pois no
momento despertam polêmica junto à sociedade, com muitos
setores reivindicando o cumprimento das leis vigentes na
Constituição Brasileira e também a adaptação ao progresso da
medicina.
Na maior parte dos países europeus e também nos Estados
Unidos, o aborto é legalizado no primeiro trimestre da gravidez,
bastando somente a autorização da mulher ou responsável.
O Brasil faz parte do restrito grupo de nações que penalizam
esse tipo de aborto; mesmo assim, não impede que ele seja praticado em grande número, como revela o quadro abaixo.
Índia
Holanda
Japão
Austrália

NÚMERO DE ABORTOS POR MIL MULHERES (1990)
03
Suécia
l9
Cuba
06
EUA
26
Bósnia
15
Brasil
36
Rússia
15
China
38
Romênia

55
65
120
184

Fonte: Populacion Action International
Alan Gutmacher Institut/ Washington Post
*

Médico. Professor adjunto - Doutor em Obstetrícia. Chefe da disciplina de Obstetrícia
da UFPR. Vice-presidente da AME-PARANÁ.

Vida, sim à gravidez ........................................................................... 1 1

AS PERMISSÕES LEGAIS
O abortamento provocado só é permitido no Brasil em duas
circunstâncias (Art. l28 do Código Penal). Não se pune o aborto
praticado por médico:
1. Se não há outro meio de salvar a vida da mãe
2. Se a gravidez resultar de estupro. O aborto será precedido
de consentimento da gestante ou, quando incapaz por seu
representante legal.
De uma forma objetiva, podemos classificar esse tipo de
abortamento em três grupos:
a) Necessário ou terapêutico;
b) Sentimental ou moral;
c) Eugênico.

ABORTO NECESSÁRIO OU TERAPÊUTICO
O aborto necessário ou terapêutico é aquele praticado pelo
médico quando a vida da gestante estiver em risco, seja por
problemas de saúde preexistentes (como a hipertensão arterial–
crônica, cardiopatias, diabetes) ou por complicações
desencadeadas durante a gestação, como traumatismos, hemorragias etc.
Essas situações clínicas são de extrema gravidade para a
paciente e feto, pois colocam a vida de ambos em risco.
Acontecimentos desse tipo são raros nos países desenvolvidos, devido ao costume de as mulheres fazerem avaliação rotineira da saúde antes de engravidar. Esse fato se deve à maior
conscientização da população, fruto do melhor nível educacional e
sociocultural, além do acesso fácil aos serviços de saúde.
Em nosso país, o quadro se repete com relativa freqüência
nas maternidades, levando o médico a tomar decisões difíceis,
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sejam elas clínicas ou cirúrgicas.
Diante de um quadro desse tipo, religião e ciência caminham
juntas e defendem o mesmo ponto de vista: o esvaziamento imediato
da cavidade uterina, sacrificando assim o concepto para preservar
a vida materna.
Essa conduta, além de estar explícita na Constituição Brasileira,
também recebe a proteção do Código de Ética Médica, cujo artigo
54 preconiza: o médico estará autorizado a realizar o aborto quando
não houver outro meio para salvar a vida da gestante.
Conclui-se então que em nível médico ou religioso esse
procedimento é aceito sem maiores discussões, pois a conduta
oferece uma razão lógica, já que a mãe sobrevivendo não
desestrutura a família (não deixa outros filhos órfãos) e ao mesmo
tempo em que se recupera, poderá ter chances mais tarde de
desenvolver novas gestações, em melhores condições de saúde.

ABORTO SENTIMENTAL OU MORAL
É aquele realizado por médico, quando a gravidez for
resultado de estupro (constrangimento da mulher à conjunção carnal,
mediante violência ou grave ameaça). Nesse caso o aborto é
permitido pela legislação do nosso país e também pelo Código de
Ética Médica, que em seu artigo 54 especifica: faculta a realização
do aborto pelo médico, depois do consentimento expresso da paciente
ou de seu representante legal.
Nesses casos, o médico e mais dois colegas decidirão em
consenso, e redigirão uma ata em três vias, ficando uma com o
médico, uma com a paciente e a outra arquivada no hospital. Essa
conduta, no entanto, não vem sendo cumprida ao longo do tempo,
convergindo no momento atual para inúmeras reclamações de vários setores da sociedade.
Essa modalidade de aborto traz sérias discussões entre a
religião e a medicina. De um lado, não se pode olvidar o direito de
a mulher querer interromper uma gestação que ocorreu por violência
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(estupro), sem o seu consentimento ou vontade. Por outro lado, a
religião entende que a vida começa com a fecundação (óvulo +
espermatozóide), e a partir do momento em que ela passa a existir,
deverá ser protegida contra tudo, não importando a forma como foi
gerada. Continuam ainda as argumentações filosóficas: apesar do
concepto ser gerado no útero materno, ele é apenas um “inquilino
temporário”, não fazendo parte necessariamente do corpo da
mulher; sendo assim, a mãe não teria o direito sobre a morte do
mesmo. Com os avanços da medicina, pelos quais durante a
gravidez é possível descobrir o sexo fetal, tamanho, estado de
nutrição e uma série de patologias, seria lícito o futuro cidadão pagar com a vida por ter sido gerado em condições adversas?
E o argumento religioso final, mas bastante forte, é aquele de
que um ato de violência, no caso o estupro, não deve ser pago com
outro da mesma violência, que é o aborto.
Acredita-se que o rigor da pena deverá recair sobre o
estuprador — este muitas vezes não é penalizado por falta de
queixa da agredida, por medo das ameaças do agressor — porque
a eliminação simplesmente do feto não vai resolver o problema
causal e pode piorar a situação da mãe, pela consciência culpada
de permitir sua morte.
A saída mais viável seria o apoio psicológico à gestante,
para que ela pudesse continuar a gravidez e, mais tarde, não querendo ficar com a criança, encaminhá-la para adoção.
Tem-se certeza de que esse recém-nascido encontrará família carinhosa com desejo de recebê-lo.

ABORTO EUGÊNICO
É aquele que se pratica para evitar o nascimento de uma
criança portadora de anomalia física ou psíquica. Exemplos, são os
fetos acometidos de rubéola ou toxoplasmose no primeiro trimestre,
podendo desenvolver várias alterações de caráter grave, ou aqueles
com comprometimento do sistema nervoso central, como a
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anencefalia (ausência de cérebro), que é incompatível com a vida
após o nascimento.
Embora não regulamentado por lei, esse tipo de aborto vem
sendo realizado com freqüência em grande número de hospitais,
principalmente nos universitários, para onde as pacientes acabam
sendo encaminhadas.
Muitas vezes, o aborto é realizado pelo simples
consentimento da gestante e familiares, após serem informados
pela equipe médica a respeito das reais condições do concepto.
Em outras ocasiões, tem-se conseguido autorização judicial, criando assim jurisprudência sobre essa conduta e abrindo caminho para
sua legalização.
Os defensores desse tipo de aborto alegam que ele não
consta em nossa Constituição, porque cinqüenta anos atrás a medicina fetal era apenas uma utopia.
Com a evolução dos meios diagnósticos e principalmente
da ultra-sonografia, é possível ter certeza de muitas malformações
extensas, já nos primeiros meses de gravidez.
Surge então, para a gestante e sua família, a grave e difícil
decisão de deixar nascer uma criança portadora de deficiência física
e/ou psíquica, ou praticar o aborto eugênico, que no Brasil ainda
não é legalmente permitido.
A atitude de cada paciente é variável. Algumas, mesmo
sabendo da inviabilidade do filho após o nascimento, relutam em
permitir o aborto, alegando o desejo de cuidar dele enquanto estiver
em seu útero. Após o nascimento, “o problema será dos médicos”,
dizem elas. Outras ficam desesperadas, tentando até o suicídio, na
ânsia de retirar de dentro do seu corpo o concepto malformado.
“Não tenho condições de ficar com este monstro dentro de mim”,
dizem.
É importante salientar que provavelmente atrás da legalização do aborto para fetos malformados, sem condições de vida fora
do útero, com toda a certeza deverá vir a luta para abortar também
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os portadores de pequenas deficiências físicas ou com síndromes
que possam provocar déficits físicos e mentais, como a Síndrome
de Down (Mongolismo).
Acredita-se ser obrigação do médico e da sociedade cuidar
do feto malformado ou deficiente enquanto o mesmo tiver vida,
pois se houver qualquer restrição ao seu conforto ou concordância
com a sua simples eliminação, estar-se-ia voltando a passados
tenebrosos, como os costumes de Esparta ou, mais recentemente,
do Nazismo.
Como uma lei acaba abrindo caminho para outra, acreditamos
que imediatamente se tentaria legalizar a eutanásia, pois em termos
práticos, qual seria a diferença entre um feto anencéfalo de 8 meses,
faltando somente 1 mês para morrer, e uma pessoa idosa, com câncer
generalizado, aguardando alguns dias para sua morte?
Entendendo-se que o concepto é portador de uma alma, que
necessita da experiência da gestação como forma de resgatar ou
completar alguma fase incompleta de existências anteriores,
acredita-se ser incorreto esse procedimento abortivo, que somente
acrescenta maiores distúrbios à mente materna, já alterada pela
gravidez anormal.
Nesse momento é impreterível a presença religiosa, que fortalece a gestante e os familiares, explicando a necessidade de
deixar a gravidez seguir seu curso, para se evitar decidir os destinos das pessoas, pois, sem dúvida alguma, seremos chamados a
prestar contas de tal ato, mais cedo ou mais tarde.
Finalmente, é bom lembrar que o abortamento provocado ou
o espontâneo, mesmo sendo realizado por médico competente,
pode ter também suas complicações, sendo citadas as mais comuns:
problemas anestésicos, hemorragias uterinas, perfurações uterinas
e intestinais, além de infecções severas, não só do útero, mas
também do tracto genital.
Essas complicações podem causar seqüelas graves nas
mulheres e muitas vezes levá-las à morte, sendo a quarta causa de
1 6 ............................................................................ Vida, sim à gravidez

morte materna no Paraná, segundo dados da Secretaria de Estado
da Saúde do Paraná, 1997.

NOTAS DE REFERÊNCIA
MOTA JR. E. F. Aborto à Luz do Espiritismo. 3 ed. São Paulo : Editora Clarim, 1998.
REZENDE JR. Obstetrícia, 5 ed. Rio de Janeiro : Guanabara - Hougan, 1987.
SALUD. Perinatal. Bol. del Centro Latino Americano de Perinatologia y Desarollo Humano,
Montevideo, v.3, n.10, 1990.
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INTRODUÇÃO

Clayton Reis*

Segundo a doutrina jurídica, aborto é a interrupção da gravidez, com a conseqüente morte do produto da concepção. A defesa da vida é um dos paradigmas do nosso ordenamento jurídico.
Nesse particular, o art. 4º do Código Civil Brasileiro prescreve que:
“A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida;
MAS A LEI PÕE A SALVO DESDE A CONCEPÇÃO OS DIREITOS
DO NASCITURO (destaquei).”
Na defesa da vida de quem está por nascer, Marco Aurelio
S. VIANA pontifica: “Estamos diante daquilo que alguns denominam PERSONALIDADE FICTÍCIA. O nascituro não tem personalidade, mas como adquire DIREITO SE NASCER COM VIDA, O DIREITO AGE COMO SE ELE A TIVESSE. O que se dá é uma proteção,
assegurando-se-lhe os eventuais direitos que irá adquirir se nascer
com vida.”1
Nessa mesma linha de raciocínio, Caio Mário da Silva PEREIRA preleciona: “pelo nosso direito, portanto, antes do nascimento não há personalidade. MAS A LEI CUIDA, EM DADAS CIRCUNSTÂNCIAS, DE PROTEGER E RESGUARDAR OS INTERESSES DO NASCITURO (destaquei)”. Situações existem, na verdade,
em que se reconhece a existência de um direito potencial ao ente
concebido, com a legitimação por subseqüente matrimônio que
abrange o infans iam conceptus nondum natus.2
No mesmo sentido, Maria Helena DINIZ assevera: “Poder-seia até mesmo afirmar que, na vida intra-uterina, tem o nascituro
*

Juiz de Direito. Professor Adjunto da UEM. Mestre em Direito pela UFPR. Autor dos
Livros: “Dano Moral” e “Avaliação do Dano Moral”. Vice-Presidente da Comunhão Espírita
Cristã de Curitiba.
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PERSONALIDADE JURÍDICA FORMAL, no que atina aos direitos
personalíssimos e aos da personalidade, passando a ter a
personalidade jurídica material, alcançando-se os direitos
patrimoniais, que permaneciam em estado potencial, somente com
o nascimento com vida. Se nascer com vida, adquire a
personalidade jurídica material, mas se tal não ocorrer, nenhum direito
patrimonial terá.”3
Portanto, depreende-se que o verdadeiro objetivo preconizado pelo mens legislatori é o de assegurar o direito do nascituro
em nascer com vida, repelindo, destarte, o aborto provocado sem
motivo justo. Isto porque, se o nascituro possui uma personalidade
formal, que se materializa através do seu nascimento com vida,
este último fato é conseqüência do primeiro – QUE DEFENDE BASICAMENTE O DIREITO À VIDA, REPELINDO O ABORTO.
A maior demonstração desse fato encontra-se na Lei n.º 8.974/
95, que regulamenta a manipulação de células germinais humanas.
Nesse aspecto, Maria Helena DINIZ acentua: “embora a vida se
inicie com a fecundação, e a vida viável, com a gravidez, que se
dá com a nidação, entendemos que na verdade o início legal da
consideração jurídica da personalidade é o momento da penetração
do espermatozóide no óvulo, mesmo fora do corpo da mulher. Por
isso, a Lei n.º 8.974/95, nos artigos 8º, II, III e IV, e 13, veio reforçar,
em boa hora, essa idéia não só ao vedar: a) a manipulação genética de células germinais humanas; b) intervenção em material genético; c) produção e armazenamento ou manipulação de embriões
humanos destinados a servir como material biológico disponível,
como também ao considerar tais atos como crimes, punindo-os
severamente. COM ISSO, PARECE-ME QUE A RAZÃO ESTÁ COM
A TEORIA CONCEPCIONISTA UMA VEZ QUE O CÓDIGO CIVIL
RESGUARDA DESDE A CONCEPÇÃO OS DIREITOS DO
NASCITURO4 (destaque do autor)”.
Por conseqüência, resta inequívoco que o princípio da ampla
defesa da vida foi, felizmente, e sob a nossa ótica, amplamente
tutelado pelo nosso direito. E, não poderia ser diferente, especial2 0 ............................................................................ Vida, sim à gravidez

mente o Brasil que sempre teve um compromisso com os sentimentos que enaltecem e enobrecem a criatura humana. E, por que
haveria de ser diferente para com aquele que está por nascer, o
mais frágil de todos os seres, que carece de ampla proteção e,
sobretudo, prescinde do respeito e amor dos seus semelhantes?
No sentido etimológico, ABORTO quer dizer privação de nascimento (ab significa privação, e ortus, nascimento).
Segundo De Plácido e Silva, aborto: “é a expulsão prematura do feto ou embrião, antes do tempo do parto. Se a expulsão do
feto ocorre por meios violentos, mostra-se crime punível pela lei
penal (artigos 124 a 127). É aborto provocado.”5
O aborto pode ser natural, acidental, criminoso e legal permitido.
O aborto natural e o acidental não constituem crime; no primeiro, há interrupção da gravidez de forma espontânea; no segundo, ocorre o abortamento em conseqüência de traumatismo (queda, traumas psicológicos, acidentes etc.).

ESPÉCIE DE CRIME DE ABORTO
O Código Penal Brasileiro distingue três espécies de crime
de aborto, diferenciadas entre si pela natureza do agente e pela
existência ou não de consentimento da gestante: o auto-aborto (art.
124 do CP); o aborto provocado por terceiros (art. 125); e o aborto
provocado com o consentido da gestante (art. 126 do CP).
O aborto, segundo Alberto Silva FRANCO, “é crime
eminentemente material, de dano efetivo, e não crime de perigo
(tentativa) ou exposição ao risco da vida de outrem. Consuma-se,
portanto, com a morte do feto ou a destruição do produto da
concepção. Como bem diz a morte do feto ou a destruição do
produto da concepção. No dizer de ANTOLISEI, a opinião de alguns autores, segundo a qual o crime se aperfeiçoaria no momento
em que se desenvolve a atividade executória, constitui um erro de
gramática”.6
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Os Tribunais Brasileiros têm-se orientado naquela primeira
direção, no sentido de configurar o evento lesivo à vida do feto.
Nesse aspecto se observa que: “para que se caracterize o aborto,
deve o feto ser um produto fisiológico e não psicológico. Se a
gravidez se apresenta como um processo verdadeiramente mórbido,
de modo a não permitir sequer uma intervenção cirúrgica que
pudesse salvar a vida do feto, não há que falar-se em aborto, para
cuja existência é necessária a presumida possibilidade de
continuação da vida do feto.”7
No aborto procurado, ou provocado pela própria gestante
(auto-aborto), assim como no consentido (arts. 124 e 126 do CP), o
sujeito passivo é o produto da concepção, não se distinguindo
entre óvulo fecundado, embrião ou feto. É, em suma, o nascituro, o
ente que está por nascer. No aborto sofrido (arts. 125 e 126, parágrafo
único do CP) e no consentido provocado por terceiro (art. 126,
caput), também a gestante é o sujeito passivo se lhe resulta lesão
grave ou morte. Pouco importa que o produto da concepção seja
viável ou não, pois o objeto jurídico do crime é a vida endo-uterina,
e não a vitalidade ou a capacidade de alcançar a maturidade.
“O aborto procurado sem o consentimento da gestante”,
expressa Alberto Silva FRANCO, “é a forma mais grave do crime,
sendo a pena de reclusão, de três a dez anos. 8 Como ensina
MAGGIORE, II/616, não se exige o dissenso expresso da gestante,
podendo ele presumir-se no caso em que o aborto é praticado
sem que a vítima dele tenha conhecimento. O vigente Código Suíço
(art. 119) agrava a pena se o agente pratica abortos profissionalmente
(si le déliquant fait-métier de l’avortement). Na medida da pena não
pode deixar de influir maior ou menor grau de desenvolvimento da
gravidez. Nesse sentido, segundo CARRARA, § 1.254, havia antiga
prática germânica.”9
“No Brasil a legalização do aborto não teve apoio dos
constituintes brasileiros, que foram contra qualquer proposta nesse
sentido”.10
Os abortos que não constituem crime no nosso ordenamento
2 2 ............................................................................ Vida, sim à gravidez

jurídico são: o natural (interrupção espontânea da gravidez) e o
acidental (causado por traumatismos de qualquer natureza).
Várias são as espécies de aborto legal ou permitido, sendo
que em nosso país existem: o necessário (para salvar a vida da
gestante) e o sentimental (quando a gravidez é decorrente de crime
de estupro), que são autorizados no art. 128, I e II do Código Penal.
A legislação vigente prevê essas duas espécies de aborto
legal, por entender, no primeiro caso (necessário), que se trata de
verdadeiro estado de necessidade, admitido com justificativa legal
ou exclusão de ilicitude (art. 23, I) e, no segundo caso (sentimental),
justifica-se por entenderem os doutrinadores que não se pode
obrigar a mulher a ter um filho indesejado, fruto de uma relação
odiosa e violenta, reconhecendo-se que, no caso, há também
verdadeiro estado de necessidade.
O anteprojeto da Parte Especial do Código Penal, publicado
pela Portaria n.º 304, de 17 de julho de 1984, prevê uma nova
modalidade de aborto legal praticado por médico quando “há
fundada probabilidade, atestada por outro médico, de o nascituro
apresentar graves e irreversíveis anomalias físicas ou mentais” (art.
128, III), chamado de aborto piedoso ou eugênico.
Há também proposta de legalização ampla do aborto, a partir do
terceiro mês de gestação, num atentado audacioso contra a vida.
Segundo ainda, Alberto Silva FRANCO: “prevê o art. 128 do
CP, os casos de aborto legal quando ocorrem circunstâncias que
tornam lícita a prática do fato. São o aborto necessário (aborto
terapêutico) e o aborto da estuprada (aborto sentimental). Segundo
o artigo mencionado, “não se pune o aborto praticado por médico:
I. se não há outro meio de salvar a vida da gestante; II. se a gravidez
resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da
gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.”11 São
causas excludentes da criminalidade, embora a redação do dispositivo pareça indicar causas de ausência de culpabilidade ou
punibilidade.
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“Na ótica de Júlio Fabrini Mirabeto, o aborto necessário é
restrito ao perigo de vida, inevitável por outro meio, não compreendendo o perigo para a saúde. E o sentimento ético ou humanitário
se limita à gravidez resultante de estupro (honoris causa). Exige a
lei, em ambos os casos, que o aborto seja praticado por médico.
Fora daí, o fato será punível, nada justificando a inclusão analógica
da parteira, nem a invocação excepcional do estado de necessidade. Todavia, a parteira que auxilia o médico não é punida, porque o
fato não é crime. Trata-se de dois casos especiais de exclusão da
ilicitude penal e não da culpabilidade. Não sendo criminosa a conduta do médico, igualmente lícita será a do co-partícipe ou auxiliar.”12
O aborto sentimental (que se realiza em conseqüência de
um crime) não se confunde com o aborto eugênico (conveniência
de evitar a procriação indesejada) ou com o aborto por indicação
social (miséria ou dificuldades econômicas dos pais), que são
sempre criminosos perante nossa lei.
No aborto eugenésico, ensina Alberto Silva FRANCO, “ocorre
esta espécie quando há sério e grave perigo para o filho, seja em
virtude de predisposição hereditária, seja por doença da mãe,
durante a gravidez, seja ainda por efeito de drogas por ela tomadas,
durante esse período, tudo podendo acarretar para aquele,
enfermidades psíquicas, corporais, deformidades etc.”13 “Segundo
Magalhães Noronha, não é o aborto eugenésico admitido por nossa lei. Há algum tempo foi ele largamente debatido na imprensa
devido ao uso da droga talidomida, pela mulher grávida, que ocasionava o nascimento de crianças disformes (em regra, sem os
membros superiores ou inferiores).”14

OBJETO DA NORMA JURÍDICA
No Código Penal Brasileiro, o crime de aborto é classificado
no Título “Dos crimes contra a pessoa” e no Capítulo “Dos crimes
contra a vida”. Assim, o objeto da tutela penal é a vida do feto. Não
se cuida, nesse caso, de vida independente, mas o produto da
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concepção viva, o que é suficiente para ser protegido. Tutela-se,
então, a vida da pessoa humana ainda no ventre materno. No caso
do auto-aborto só há uma tutela penal: a tutela do direito à vida do
ser gestado, enquanto no aborto provocado por terceiros, a lei protege tanto a vida do filho como a vida, e a incolumidade física e
psíquica da própria gestante.
A declaração Universal dos Direitos Humanos prevê nos
incisos III e XXV, 2 que: “Todo homem tem direito à vida, à liberdade
e à segurança pessoal.”
Por sua vez, a vida é o único bem jurídico que o ser humano
realmente tem, do qual derivam todos os demais. A Constituição
Federal vigente coloca o direito à vida como o primeiro dos direitos
individuais, estabelecendo que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, prescrevendo em seu artigo 5º:
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade.”
A lei penal pune os crimes dolosos contra a vida, que são o
homicídio (art. 121 do CP), o induzimento, a instigação ou auxílio ao
suicídio (art. 122 do CP), o infanticídio (art. 123 do CP) e o aborto
(art. 124 do CP).
A lei nacional privilegia a vida, sendo o direito à ela o bem
jurídico mais relevante e, portanto, digno de merecer a maior proteção
do ordenamento jurídico.
Ademais, o aborto, que é a subtração do direito à vida do
nascituro, além de ofender o direito potencial do futuro cidadão,
ofende, igualmente, a própria sociedade, se considerarmos que a
personalidade em desenvolvimento poderá ser uma inteligência
dedicada às mais nobres causas da humanidade.
O aborto, sob essa ótica, será considerado como um CRIME
DE LESA HUMANIDADE.
Portanto, podemos atribuir ao aborto um tríplice crime: a morVida, sim à gravidez ........................................................................... 2 5

te física do feto, a subtração do direito do futuro cidadão (perda de
uma chance) e, finalmente, um delito contra a própria sociedade.
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INTRODUÇÃO

Marlene Venâncio Sperandio*

Desde sempre praticado, mais ou menos às escondidas, o
aborto tem-se tornado quase como que uma banalidade em nossa
sociedade. Há os que o rejeitam completamente e há os que o
admitem como algo totalmente normal, para que a mulher possa
optar, somente pelo fato de fazer com seu próprio corpo o que lhe
convier, por ser “seu” o corpo.
Atualmente a mulher tem recorrido cada vez mais ao aborto
devido à atitude feminina de emancipação social e econômica. Todos
os prós e contras são colocados lado a lado, surgindo planos cada
vez mais ousados que vão tomando corpo para se concretizarem,
quando se sabe não ser viável o aborto, por mais que se queira,
devido a uma série de fatores que envolvem tal fato. Sabe-se que
atrás da dor, da dúvida, seja qual for o fator que leva uma mulher a
praticar o aborto, existem, infelizmente, interesses políticos, como
se a vida fosse somente mais um fato cotidiano, que atendesse a
interesses imediatos de alguns governantes.
No aborto espontâneo, a mulher não tem escolha; já no
provocado – como a própria palavra diz: provocado por alguém – a
mulher decide abortar por vários motivos: condições econômicas,
falta de apoio da família, violação, opção etc.
As estatísticas mostram os abortos que são feitos na
legalidade (casos de estupro e risco de vida para a mãe) e mostram também que a freqüência do aborto no Brasil é assustadora.
*

Psicóloga Clínica. Medicina Psicossomática. Especializada pelo IBEPEGE- (Instituto
Brasileiro de Estudos e Pesquisas Gastroenterológicos de São Paulo). Atua nas áreas
de : Psicologia Clínica, Hospitalar, Psicoprofilaxia Obstétrica e Psicossomática. Diretora
do Dep. de Psicologia da AME-PARANÁ.
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De um milhão de adolescentes brasileiras entre 10 e 19 anos,
que ficam grávidas a cada ano, cerca de duzentas mil abortam e,
mais do que as mulheres adultas, vivem essa experiência como
um grande trauma físico e psicológico.
Com o assunto acobertado pelo silêncio, o índice de aborto
na adolescência tem crescido nos últimos anos na mesma proporção
que a taxa de gravidez.
Nas classes menos favorecidas, 80% das meninas levam a
gravidez até o final. Nas classes mais altas acontece o oposto:
80% abortam, pois têm mais facilidades e recursos para abortar do
que adolescentes de menor poder aquisitivo. O maior problema
que essas jovens enfrentam é que, quanto menor o poder aquisitivo,
piores as condições em que é realizado o aborto na clandestinidade.
Em geral, o aborto em uma menor de idade custa de duas a três
vezes mais do que o preço cobrado a pacientes adultas.
Outro fator é que a adolescente demora mais para identificar
os sintomas da gestação, ao contrário da mulher adulta, que
percebe a gravidez nos primeiros dias de atraso da menstruação.
Tudo é muito mais lento para a jovem: a menstruação atrasa pela
primeira vez, ela espera a próxima, pois nem imagina que isso
possa acontecer com ela; a menstruação não vem, ela conversa
com o namorado que, como primeira reação, vai negar; recorre às
amigas, e a decisão de abortar é lenta, difícil, chegando assim ao
terceiro mês de gestação ou mais, e isso vai acontecer com pelo
menos 28% das adolescentes que ficam grávidas nos três primeiros
meses após o início da atividade sexual.
Levando-se em conta que, numa sociedade que
contraditoriamente supervaloriza o papel de mãe mas admite o
aborto, esse ato passa a assumir não só a condição de crime como
também de um imenso tabu, a decisão de abortar torna-se,
sobretudo para uma adolescente, pesada e assustadora. Com medo,
ela não consulta um médico, prefere conversar com amigas que
ouviram tal e qual caso, e acabam por buscar auxílio em uma farmácia. Muitas desistem quando entram pela primeira vez numa clínica
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clandestina para abortar, e a maioria, apoiada pelos namorados e
pelas amigas, acaba por concretizar o aborto.
Em países desenvolvidos, como França e Inglaterra, há centros de aconselhamento psicológico e atendimento de aborto. No
Brasil, uma jovem nem pensa em chegar a um centro de saúde e
expor suas dúvidas, acaba se sentindo isolada, não sabe a quem
pedir ajuda e o que decidir diante de pressões sociais que
consideram o aborto um crime e, ao mesmo tempo, criticam a mãe
solteira, que acaba recorrendo a chás milagrosos, injeções e outras
sugestões de amigas, passando a procedimentos de maior risco
que, na maior parte das vezes, não dão certo, o que a faz procurar
o hospital quando já praticou o aborto, muitas vezes tarde demais,
gerando assim um índice alto de mortes por complicações de aborto
em garotas de 15 a 19 anos.
Diante desses dados, torna-se necessário fazer uma análise
dos aspectos psicológicos do aborto, pois a realidade só existe
para quem vive e tem consciência da situação.

CAUSAS DA GRAVIDEZ INDESEJADA
!

Gravidez Precoce: Hoje, o desabrochar da sexualidade não
mais vem ocorrendo de forma natural e espontânea. Por
influência da mídia, as crianças e adolescentes que ainda
não desenvolveram maturidade psicológica vêm sendo
estimulados pela música, dança, novelas, filmes e
propagandas insinuantes e, por conveniência e falta de opção
dos pais, acabam desenvolvendo precocemente a
sensualidade, não sabendo, no entanto, o que fazer com os
estímulos e as respectivas sensações provocadas no corpo.
Assim, em suas descobertas sexuais, a adolescente
inexperiente acaba engravidando.

!

Falta de Informação: Percebe-se que a falta de acesso à
informação, bem como a falta de entendimento quanto à forma
de utilização dos métodos contraceptivos, tem levado
mulheres a engravidar num momento em que não estão
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preparadas para a gestação e, muitas vezes, acabam optando pelo aborto como forma imediata de resolução de um
problema que, segundo elas, será para o resto da vida. Sem
ter conhecimento de outras alternativas, por falta de apoio
dos maridos e da sociedade, ou pela deficiência de
atendimento médico adequado, a opção do aborto é rápida
e eficiente, esquecendo-se, ou nem se dando oportunidade
para pensar, que dentro dela, já a partir do momento da
concepção, existe um outro ser vivo envolvido no processo.
!

Adultério: A gravidez adquirida através da traição causa mais
medo e pânico à mulher, pois só o fato do adultério já implica
carências afetivas que ela tenta preencher com outro
relacionamento e, quando acontece de engravidar do amante,
a gestação torna-se uma ameaça, não só à estabilidade no
casamento, mas também para as pessoas envolvidas no
adultério. O medo da rejeição da família, da sociedade, faz
com que ela mesma se culpe e não tenha dúvida alguma
quanto a se submeter ao aborto.

!

Casal que vive uma crise no casamento ou está para se
separar: Em tal caso, o que é menos esperado é um filho,
pois não existe mais o desejo de estarem juntos, somente o
desejo sexual momentâneo e, quando a gravidez acontece,
optam pelo aborto como a melhor forma de resolver a situação
dos “três”.

!

Quando não há envolvimento afetivo: Hoje é fato muito
comum entre as jovens, pois não há um compromisso de
namoro sério. Decidem optar por um momento de prazer e
acabam no “ficar”, muitas vezes desenvolvendo uma gravidez
já no primeiro relacionamento sexual. O companheiro, na
maior parte das vezes, não assume a responsabilidade pela
paternidade, levando a mulher a enfrentar o preconceito e a
rejeição da família, dos amigos, no trabalho etc. A opção
tomada, então, é a do aborto.

!

Falta de recursos financeiros: Com a atitude feminina de
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emancipação social e econômica, algumas mulheres decidem que ainda não é a hora de ter filhos, pois precisam se
estabilizar financeiramente. O casal opta por se estabelecer
economicamente para só depois pensar em uma gravidez e,
caso a mulher venha a entrar em processo gestativo, decidem
abortar a criança, adiando a ocasião da paternidade e da
maternidade. Enquanto isso, a maioria das mulheres, já com
5 ou 6 filhos, mora com toda a família em um único cômodo
de um barraco e não sabe onde colocar mais um filho que
está para nascer. No entanto, são essas as que acabam por
levar a gravidez adiante.
!

Gestação Patológica: Com o avanço da ciência, pode-se
detectar uma patologia no feto e, quando é evidenciado algum
comprometimento na área da saúde física e/ou mental, os
pais são afetados emocionalmente, sendo invadidos pela
dúvida, pela culpa e, muitas vezes, pelo desejo de não levar
a gravidez adiante.

!

Gestação em Idade Avançada: As mulheres, depois dos
40 ou 50 anos, apesar de muitas vezes desejarem engravidar,
ficam receosas com a possibilidade de darem à luz um filho
oligofrênico, optando, algumas vezes até sem uma
confirmação médica, pelo aborto.

!

Violência Sexual (estupro): Nesse caso, o sentimento de
rejeição e indignação é quase inevitável e a mulher não pensa
na criança como um filho, mas como o objeto gerado por
tamanha violência, sendo que o que ela quer é impedi-lo de
nascer, de forma a apagar de sua lembrança todo vestígio do
infeliz acontecimento.

!

Vaidade ou Individualismo: A vaidade e o individualismo
também levam muitas mulheres a rejeitar uma gravidez pela
possibilidade de comprometer a beleza de seu corpo ou
perder a liberdade, ou ainda de modificar os planos de sua
vida, por não crerem ser a hora de engravidar.

Vida, sim à gravidez ........................................................................... 3 1

!

Desconhecimento da Lei do Renascimento: De acordo com
a Doutrina Espírita, e atualmente com a psicologia transpessoal
sabe-se que a vida de um ser não tem início e fim numa só
existência. Muitas pessoas, em várias situações, quando
questionadas, não importa a religião que professem, colocam-se como se acreditassem em tal fato. No entanto, quando se trata de praticar um aborto, as conveniências do momento falam mais alto do que qualquer outra idéia. Desconhecendo a dimensão do sofrimento do ser quando abortado, assim como da dor e da revolta que o invadem por ter
sido rejeitado, impedindo-lhe a possibilidade de evolução
no plano físico, optam pelo aborto.

É muito importante que se faça cada vez mais presente a
participação do homem no papel de pai, no que diz respeito ao
processo abortivo, pois esse mesmo homem, apesar de não sentir
a gravidez em seu corpo, é tão responsável quanto a mulher por
essa mesma gravidez e, conseqüentemente, pela possível prática
do aborto.
Percebe-se hoje, que há, principalmente entre os rapazes,
uma necessidade muito grande de informação quanto a métodos
contraceptivos, pois esses jovens acabam deixando toda a
responsabilidade da gestação nas mãos da mulher. Quando
acontece uma gravidez, a primeira coisa que eles fazem é negar o
fato e/ou o filho, deixando mais seqüelas emocionais na mulher do
que as que ela já tem de assumir sozinha, devido à sua posição
perante a sociedade e a família. E o que acontece a esses mesmos
garotos é que os próprios pais negam e rejeitam o fato de a
namorada de seu filho ter engravidado, pois querem que ele cresça,
estude e enriqueça. Dessa forma, os pais assumem o amparo
financeiro à garota para a prática do aborto, sem se deixarem
envolver com a situação emocional da jovem, ou perceberem o
seu sofrimento, nem mesmo pensando que dela nasceria um neto.
Hoje, percebe-se entre os homens mais jovens e, principalmente, entre os adolescentes passando para a vida adulta, uma
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certa liberdade para expressar mais sua sensibilidade. “Ficam
grávidos junto com a mulher”, é o que dizem. E, muitas vezes,
sofrem junto com a companheira a possibilidade de praticar o aborto.
Mas o despreparo, a imaturidade, a falta de apoio da família fazem
com que não tenham outra alternativa e sigam os “conselhos” dos
pais que querem o “melhor” para eles.

CONSEQÜÊNCIAS FISIO-PSICOLÓGICAS
!

Sentimento de Culpa: O aborto, sendo considerado um ato
ilegal, não transgride somente a lei da vida, da natureza, mas
também uma lei social, o que contribui, e muito, para aumentar
o sentimento de culpa que envolve e acompanha as pessoas
envolvidas no processo. Por sinal, a maior envolvida por essa
culpa sempre é a mulher. As mais novas, iniciando a vida
sexual muito cedo, já trazem um remorso instalado pela falta
de maturidade sexual, ou seja, a culpa que sentem por terem
se permitido relacionamento sexual. E muitas pensam que
abortando estão pagando pelo “crime” que cometeram: a
relação sexual. A essa culpa nas mulheres adultas soma-se
o sentimento de não poderem exigir nada, pois, afinal,
pensam ter errado. Porém, o medo é o sentimento mais forte
que elas experimentam e, em ambas, tanto na adulta como
na adolescente, o sentimento de culpa se manifesta através
de autopunições tais como assumir um papel de dificuldades
infinitas em tudo que forem executar, como se de nada mais
fossem capazes, entrando em processos depressivos
constantes; medo de não poderem mais engravidar e de,
por punição de Deus, acontecer alguma coisa aos filhos que
já têm, se já os têm; medo de morrer etc. Assim, muitas vezes
procuram uma assistência psicológica para se libertarem da
culpa que poderá acompanhá-las por anos.

!

Sentimento de Solidão: Apesar de muitas vezes poder contar com a colaboração do companheiro, a mulher sente-se
extremamente sozinha, pois cabe somente a ela a palavra
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final da aceitação da gravidez, e ninguém tem, na verdade,
noção da intensidade de sua dor, de sua angústia e dúvidas.
Sozinha, tem de enfrentar a grosseria e o desrespeito da
equipe que a assiste em momento tão difícil, o que dificulta
mais ainda sua aceitação e recuperação emocional e física.
!

Sensação de Vazio: Para receber a criança, na mãe há toda
uma transformação física e emocional, que a mulher já pode
perceber mesmo antes de ter qualquer resultado de exames.
Seja ela adulta ou adolescente, quando realiza o aborto,
interrompendo bruscamente a gestação, seus hormônios
continuam circulando por algum tempo no corpo, o que lhe
vai causar uma grande sensação de vazio. Pode-se comprovar
esse fato orgânica e fisicamente quando observamos que a
mulher, durante a menopausa, mesmo sem a menstruação,
continua tendo os sintomas de TPM (Tensão Pré-Menstrual) e
no período fértil ainda sente os sintomas correspondentes.
Assim, pergunta-se qual a explicação para tal fato?

!

Sentimento de Perda: Independentemente de a mulher
querer ou não um filho, como já foi citado acima, ela é capaz
de saber de sua gravidez imediatamente após a concepção.
Isso faz parte do seu lado mulher, da possibilidade de gerar
dentro de si um ser. O processo de decisão do aborto vem
após tudo isso, sob as diversas interferências já citadas, mas
a sensação de plenitude que sente com a gravidez vai além
de qualquer obstáculo que possa impedi-la, pois, se não
fosse assim, não haveria tantas desistências na hora de
submeter-se ao aborto, e o trabalho de orientação às
gestantes, nesses casos, não teria tão bons resultados pois
a maioria opta por levar adiante a gravidez. E, como
conclusão, pode-se compreender por que o aborto de
maneira geral gera uma sensação de perda à mulher.

!

Prejuízos Orgânicos: Sabe-se da realidade brasileira, ou seja,
longe da realidade da França e da Inglaterra, que possuem
um atendimento e orientação psicológicos às mulheres que

3 4 ............................................................................ Vida, sim à gravidez

querem abortar. Perante a realidade brasileira, há a clandestinidade, o aborto ilegal etc., e todo o despreparo psicológico, físico e social, vai gerar na mulher que concretiza o aborto reações psicossomáticas como autopunição pelo ato praticado, ou seja, terão maior predisposição a desenvolver
câncer de útero e/ou mama, cistos ovarianos, vaginismo,
abortos espontâneos, esterilidade etc., sem qualquer causa
fisiológica que justifique o distúrbio.
!

Suicídio: De acordo com pesquisas, a taxa de suicídio após
o aborto é três vezes maior do que o índice em outras faixas.

CONCLUSÃO
Trabalhos feitos junto a gestantes a partir de 13 anos, que
narram suas experiências ao submeterem-se ao aborto, elaborado
por profissionais das diversas áreas de Saúde, Instituições
Religiosas ou Filantrópicas, onde as mesmas procuram orientação,
mostram uma necessidade urgente de união de todos, ou seja,
empresas, Estado, profissionais liberais, organizações nãogovernamentais, entidades religiosas e outras, para que se faça
um trabalho preventivo de orientação e conscientização junto à
comunidade, profissionais da área da saúde, da educação, social
e comunitária, não para legalizar o aborto, mas para se reduzir o
alto índice de sua prática no Brasil.
As alternativas viáveis são:
•
implantação de programas de orientação social, psicológica e
sexual, dirigidos às escolas de ensino fundamental e médio e aos
pais desses mesmos alunos;
•
discussões sobre o assunto, nos trabalhos de Evangelização
infanto-juvenis, seja qual for a religião;
•
trabalhos de orientação a casais, sobre sexualidade, prevenção e utilização dos métodos contraceptivos;
•
palestras em empresas, para que homens e mulheres que nelas
trabalham possam ter acesso a essas informações;
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•
veiculação de textos, slogans e chamativos que ofereçam breve elucidação sobre o assunto;
•
recrutamento de pessoas dispostas a colaborar na
conscientização do público em geral;
•
programa educativo que elucide acerca do sexo, seus objetivos
etc., e
•
acima de tudo, “não condenar, porém educar”.
A barreira que existe para concretizar tais projetos é que, se
há vontade e determinação de alguns grupos “isolados”, por um
lado, de outro há omissão e acomodação de muitos, que poderiam
fazer algo de concreto e dar um salto na evolução e no progresso,
não só espiritual, como humano, para a própria nação, que sairia da
postura de desinformada e ignorante para uma posição melhor perante a visão do mundo. Será a partir de “pequenos atos” e, principalmente, atos em defesa da vida, que se conseguirá erguer, renovar e atualizar a nação. Mas, na verdade, estamos em um país que
ainda não sabe se é lícito ou ilícito, ético ou não, certo ou errado
praticar o aborto. Perante tal realidade, que se unam para trabalhar
num só objetivo, os que são conscientes dos prejuízos físicos,
psíquicos e espirituais que sofrem as pessoas envolvidas. Que se
unam todos em torno da defesa do direito à vida, sem objetivar a
superioridade perante outro grupo de apoio. Que todos alcancem,
sim, uma melhor visão da realidade e da Verdade, chamando à
razão aqueles outros que defendem e querem legalizar o aborto,
oferecendo uma resposta aos que acreditam ser esse infanticídio a
última alternativa ao alívio de suas conturbadas vidas.
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INTRODUÇÃO

Marlene Venâncio Sperandio

Socialmente falando, as opiniões são divergentes quanto à
prática do aborto, porém ela não pode ser vista de forma isolada,
ou seja, somente do lado orgânico.
A sociedade, independentemente de credo religioso, raça,
sexo, posição social ou política, deve compreender que, sob uma
visão ampliada, devem-se considerar todas as variáveis, como:
família, trabalho, condição feminina, valores culturais, éticos e morais, estrutura política e econômica da sociedade etc., para que
haja uma conscientização de que o desenvolvimento da vida não é
uma escolha, mas um compromisso. Não é de direito alienar um
indivíduo tão-somente por que ele ainda não veio à luz.
Apesar da decisão final do aborto ser da mulher, sabe-se
que indiretamente estão envolvidos em sua decisão o homem, os
outros filhos, a família, os profissionais ligados ao problema e,
principalmente, o ser que se desenvolve em seu ventre, o qual já é
uma vida humana que já traz registrado em seu espírito um objetivo
preposto desde antes do instante da fecundação. Por isso, esse
mesmo ser é parte de uma visão total, ou seja, biopsicossocial e
espiritual.

PRINCIPAIS CAUSAS SOCIAIS DO ABORTO
!

Deficiência Política e Educacional: Com uma realidade, no
Brasil, de uma grande quantidade de crianças fora da escola
e um alto índice de analfabetismo, sabe-se que isso implica
falta de informações que, como conseqüência, traz para a
mulher um desconhecimento de seu próprio corpo, de suas
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funções biológicas e de meios para prevenir uma gravidez.
Conseqüentemente, a falta de preparo para cuidar da criança
e do adolescente impede a futura mãe de ensinar os filhos a
utilizarem sua sexualidade de forma sadia e equilibrada.
!

Desconhecimento e Desvalorização do Uso do
Planejamento Familiar: Por falta de um auxílio da própria
comunidade, ou seja, Empresas, Grupos ligados a Religiões
afins, Instituições etc., o planejamento familiar é
desconsiderado por um casal, já que só raramente é
divulgado. Não o buscam como um recurso preventivo, mas
como um socorro pós-fecundação, refletindo a falta de
consciência dos meios de difusão educacional, que dão
liberdade à ideologia de que a paternidade e/ou a
maternidade é um fato sem maior importância. Ademais, os
métodos contraceptivos deixam de ser anunciados como
ferramentas que se poderiam utilizar de acordo com orientação
médica e sem prejuízo para a saúde de ambos.

!

Influência do Movimento Feminista: Esse movimento traz
meios de assegurar os direitos de cidadania da mulher, baseados em sustentação materialista, quando argumentam sobre a inexistência da vida nas primeiras etapas da gravidez.
Por essa razão defendem o aborto, negando ao ser gerado
direitos inalienáveis como à vida e à cidadania.

O movimento coloca o aborto como um mal menor, considerando a vida humana somente um valor que pode ser negociado e
sacrificado em nome de valores imediatos e momentâneos mais
importantes que a própria vida.
Coloca ainda o direito de a mulher dispor do corpo como
bem quiser, eliminando uma vida que não é parte de seu corpo,
utilizando-se de um argumento individualista e fragilizado pelas tantas ocorrências e motivos imediatos que a levam a procurar um
aborto. A mulher busca defesas a seu favor para justificar e minimizar
o ato de violar o direito de um ser absolutamente indefeso e incapaz de protestar em defesa de uma oportunidade de nascer.
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O movimento coloca ironicamente que o embrião ainda não
é uma pessoa, não reconhecendo sua vida desde o momento da
fecundação, como se seres humanos adultos nunca tivessem
passado por essa etapa, e que, se a pessoa que os gerou os
tivesse abortado, não estariam aqui cumprindo um papel em defesa
da própria vida, seja em qual sentido for.
Pode-se culpar a negligência de qualquer Poder Público,
como também pode-se culpar a tudo e a todos por todos os erros
do mundo, mas sabe-se que diante de qualquer necessidade
imediata, em que haja união e perseverança de grupos isolados ou
união a um fim determinado, há progresso e evolução. Tem-se visto
constantemente pela televisão exemplos de pequenas cidades que
se unem, param de culpar o Poder Público e trabalham em prol de
sua comunidade e que, se fossem tomadas como exemplo,
mudariam toda uma mentalidade do País e, dessa união, poderia
resultar uma estrutura de prevenção, atendimento e acompanhamento da mulher, vítima de violência e abuso sexual (estupro, violência doméstica, incesto etc.).

CONSEQÜÊNCIAS SOCIAIS
Apesar do avanço da ciência, que é utilizado como meio
para justificar o baixo índice de morte por abortamentos, a prática
do aborto compromete a saúde física e psíquica da mulher,
causando-lhe doenças que põem em risco sua vida e até provocam
a morte; ainda deixa seqüelas emocionais, comprometimentos
morais e espirituais em sua relação com o espírito reencarnante.
Como a decisão do aborto geralmente recai sobre a mulher,
que conseqüentemente carrega todas as culpas, passa a haver
cobranças, mágoas, atitudes agressivas, crises no casamento que
levam muitas vezes à separação.
A maior decorrência da legalização do aborto é a legitimação
da indústria já existente, que visa somente ao lucro que essa prática
pode trazer, transformando o aborto em mais uma empresa; não se
evitam, entretanto, as conseqüências, os males por ele causados.
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CONCLUSÃO
Todos, independentemente de serem contra ou a favor do
aborto, sabem ser ele uma questão bastante polêmica, por atingir
todas as classes sociais.
Que direitos sociais ou feministas podem justificar ou legitimar
uma prática que coloca em risco o direito à vida já presente no
momento da concepção?
Há necessidade urgente de uma união para trabalhar em
defesa da vida em todos os aspectos sociais, econômicos, culturais
e religiosos, de união para salvarem-se jovens que caem como
numa brincadeira com pecinhas de dominó, destruídos pelas
dependências. Sabe-se da falta de alfabetização no País, com seu
verde, sua mata, sua beleza tão maravilhosa perante o mundo; sabese de um Brasil “Coração do mundo, Pátria do Evangelho”, porém
com a fome, as enchentes, a miséria; sabe-se do muito que precisa ser realizado. Mas por que apenas se sabe e não se quer olhar?
Por que trabalhar contra a vida e não em defesa dela? Se toda a
capacidade de argumentação que é utilizada para eliminar a vida
for utilizada a favor dos jovens, o poder aí reunido será tanto que
lhes dará esperança de viver, e não mostrará que o que não se
quer elimina-se. Pode-se, pela união de forças, trazê-los para junto
dos adultos, para trabalhar, utilizando toda a capacidade e potencial que eles e outros espíritos que estão a cada dia reencarnando
possuem para salvar o planeta. Se a sociedade não se voltar para
esse fato, esses jovens perder-se-ão um a um na ociosidade, desorientados pelo acúmulo de conhecimento sem utilidade, mas
destinado a ser colocado em prática, somente por orgulho e vaidade de engrandecimento pessoal dos adultos, que se acham ainda
donos da verdade, julgando-os ainda muito jovens e inexperientes.
Pode-se, com os próprios jovens, saber das necessidades
urgentes da sociedade neste momento e, através da ajuda deles,
lutar pela implantação de programas de educação sexual nos di-
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versos meios que a sociedade oferece, envolvendo a família num
trabalho preventivo.
Pode-se formar rede de serviços em postos de saúde, organizações de bairro, escolas, entidades religiosas, delegacias
especializadas e locais de apoio à mulher através de palestras
com vídeos e projeções de imagens, com atendimento em Centros
de Saúde de Planejamento Familiar no seu local de trabalho,
informações sobre DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), HIV
e AIDS etc.
Pode-se realizar acompanhamento Psicológico à mulher nos
casos de gravidez indesejada. E trabalhos junto à Polícia Militar
para atender aos casos de mulheres vítimas de violência, com
respeito e precisão.
Todos os envolvidos com a problemática do aborto estão
igualmente envolvidos com a melhoria da qualidade e valorização
da vida, e podem compreender a necessidade urgente de que a
aplicação dessas propostas não fique só no papel ou que entre no
sistema de burocracia do País, pois tudo seria astutamente
questionado e debatido. Vacilações ou falta de alternativas que
possam amparar a mulher neste momento farão com que se fortaleça
a alternativa da legalização do aborto, ‘fórmula mais rápida, eficaz,
eficiente etc.’, e todas as argumentações a favor da vida
enfraquecerão. O tempo perdido nessa decaída será como um
relâmpago rasgando as nuvens, que com seu clarão só iluminará a
boa causa por alguns segundos, perante a realidade global do
momento, liberando, assim, uma chuva de opções facilitadoras em
defesa do corpo, e a vida se esvanecerá perante os olhos de todos que se uniram pela defesa dela própria.
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INTRODUÇÃO
O Livro dos Espíritos, pedra angular da Filosofia Espírita, trata muito claramente desse delicado, sério e sempre atual problema, expressando sem rodeios a postura doutrinária sobre o
abortamento, na questão 358:
“Pergunta – Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação?”
“Resposta – Há crime sempre que transgredis a lei de Deus.
A mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que
tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso
que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria
de instrumento o corpo que se estava formando.”
Para o Espiritismo, “a união da alma com o corpo começa na
concepção”, e foi categórica a resposta dos Espíritos a Allan Kardec
na questão 880 de O Livro dos Espíritos:
“Pergunta – Qual o primeiro de todos os direitos naturais do
homem?”
“Resposta – O de viver. Por isso é que ninguém tem o de
atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que
quer que possa comprometer-lhe a existência corporal.”

INÍCIO DA VIDA E REENCARNAÇÃO
A grande divergência de opiniões quanto à definição do
momento em que a vida tem início propicia o elevado número de
*

Transcrito da publicação “Não ao Aborto”, editada pela União Espírita Paraense /
Conselho Federativo Estadual, em 1998..
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abortos delituosos e, em alguns países, até mesmo protegidos por
lei.
Para a Ciência Espírita, está claramente definida a ocasião
em que o ser espiritual se insere na estrutura celular, detonando a
vida biológica com todas as suas conseqüências. Na questão 344
de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos Espíritos
Superiores:
“Pergunta – Em que momento a alma se une ao corpo?”
“Resposta – A união começa na concepção... Desde o instante
da concepção, o Espírito designado a habitar certo corpo, a
este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai
apertando, até o instante em que a criança vê a luz.”
As ciências contemporâneas, por meio de diversas
contribuições, vêm confirmando a visão espírita acerca do momento
em que a vida se inicia. A Doutrina Espírita firma essa certeza
definitiva, estabelecendo uma ponte entre o plano físico e o espiritual,
quando oferece registros de que o ser é preexistente à concepção,
bem como sobrevivente à morte biológica.
A tese da reencarnação, que o Espiritismo apresenta como
eixo fundamental para se compreender a vida e o homem em toda
sua amplitude, hoje é objeto de estudo de outras disciplinas do
conhecimento humano que, através de evidências científicas,
confirmam a síntese filosófica do Espiritismo: “Nascer, morrer, renascer
ainda e progredir sempre, tal é a Lei”.
Assim, não se pode conceber o estudo do abortamento sem
considerar a reencarnação, relacionada pela Parapsicologia com a
memória extracerebral, ou seja, a capacidade que algumas pessoas têm de lembrar, espontaneamente, de fatos com elas ocorridos,
antes de seu nascimento. Também é oportuno lembrar que dentro
da lei dos renascimentos se estrutura a Terapia Regressiva a
Vivências Passadas, que cuida de traumas, inclusive em pacientes
que foram abortados em outras vidas.
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REENCARNAÇÃO E PLANEJAMENTO
Emmanuel afirma: “Habitualmente, nunca sempre, somos nós
mesmos quem planifica a formação da família, antes do renascimento
terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à
maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos
e técnicos distintos.”

ABORTO NECESSÁRIO OU TERAPÊUTICO
O procedimento abortivo é moral somente numa circunstância,
segundo O Livro dos Espíritos.
“Pergunta 359 – Dado o caso em que o nascimento da criança
pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se
a primeira para salvar a segunda?”
Resposta – Preferível é que se sacrifique o ser que ainda
não existe a sacrificar-se o que já existe”.
Com o avanço da Medicina, vem-se tornando cada vez mais
escassa a indicação desse tipo de abortamento.
Contudo, em algumas circunstâncias, a Grande Lei alcança
os espíritos infratores que desrespeitaram as Leis da Vida outrora,
e pais e filho experimentam a dor educativa, em situação limite,
com a indicação do aborto necessário.
Em outros casos, surgem situações desafiadoras tanto para
os pais como para os médicos. São ocorrências em que há possibilidade de a gravidez chegar a termo sem, entretanto, deixar de
pôr em risco a vida da mãe. E esta, ao invés de concordar com a
interrupção da gravidez, opta amorosamente por levar a gestação
a termo, a despeito dos pareceres médicos assinalarem o perigo
e indicarem o abortamento. Nesse caso, há amor e sacrifício.
Destaque-se que, nesse exemplo, a motivação deve ser o
amor, pois do contrário seria suicídio, como afirma o espírito S. Luís
em questão de semelhante mérito, em O Evangelho Segundo o EsVida, sim à gravidez ........................................................................... 4 7

piritismo, no capítulo V: “Desde que no ato não entre a intenção de
buscar a morte, não há suicídio e, sim, apenas, devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas, quem
pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a Providência não
reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico?”

ABORTO “SENTIMENTAL” OU PÓS-ESTUPRO
Justo é se perguntar, se foi a criança que cometeu o crime.
Por que imputar-lhe responsabilidade por um delito no qual ela não
tomou parte?
Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma
violência, como o estupro, a posição Espírita é absolutamente
contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação
humana.
Sobre essa ocorrência, Joanna de Ângelis escreve: “Não raro,
o Espírito que chega ao dolorido regaço materno, através de
circunstância tão ingrata, se transforma em floração de bênção sobre
a cruz de agonias em que o coração feminil se esfacelou... sucede,
porém que o sofredor inocente de agora está ressarcindo dívida,
ascendendo pela rota da abnegação e do sacrifício aos páramos da
felicidade”.

ABORTO “EUGÊNICO” OU “PIEDOSO”
A questão 372 de O Livro dos Espíritos é elucidativa:
“Pergunta – Que objetivo visa a Providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas?”
“Resposta – Os que habitam corpos de idiotas são Espíritos
sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de
se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou
desmantelados.”
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Fica evidente, desse modo, que, mesmo na possibilidade
de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou
mentais, o corpo é o instrumento de que o Espírito reencarnante
necessita para sua evolução, pois que somente da experiência
reencarnatória terá condições de reorganizar as energias
perispirituais desequilibradas por ações que praticou em desacordo com a Lei Divina. Dá-se, também, que ele renasça em um lar
cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos
com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa.

ABORTO ECONÔMICO
Nesse aspecto diz O Livro dos Espíritos, na indagação 687:
“Pergunta – Indo sempre a população na progressão crescente
que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra?”
“Resposta – Não. Deus a isso provê e mantém sempre o
equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas
vê um canto do quadro da Natureza, não pode julgar da
harmonia do conjunto”.
Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XXV, a afirmativa
de Kardec é esclarecedora: “A Terra produzirá o suficiente para
alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem
administrar segundo as leis de Justiça, de caridade e de amor ao
próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os
povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência de outro; e
cada um terá o necessário”.
Convém destacar, ainda, que o homem não é apenas um
consumidor, mas também um produtor, um agente multiplicador dos
recursos naturais, detendo hoje toda uma tecnologia colocada à
disposição da humanidade, inclusive no setor da engenharia
genética, clonagem etc.
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CONSEQÜÊNCIAS ESPIRITUAIS
Após o abortamento, o espírito terá novas oportunidades para
dar prosseguimento ao seu processo evolutivo.
Pode ocorrer, também, de o espírito voltar-se contra a mãe e
aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. Daí dizer
Emmanuel: “Admitimos seja suficiente breve meditação, em torno do
aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes
fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões
catalogáveis da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais
e prisões”.
“Mulher e homem acumpliciados nas ocorrências do aborto
criminoso desajustam as energias psicossomáticas com intenso
desequilíbrio, sobretudo, do centro genésico, implantando nos
tecidos da própria alma a sementeira de males que surgirão a tempo
certo, o que ocorre não só porque o remorso se lhes entranha no
ser mas também porque assimilam, inevitavelmente, as vibrações
de angústia e desespero, de revolta e vingança dos espíritos que
a lei lhes reservava para filhos”.
Por isso compreendem-se as patologias que poderão emergir
no corpo físico, especialmente na área reprodutora, como o desaguar
das energias perispirituais desestruturadas, convidando o
protagonista do aborto a rearmonizar-se com a própria consciência”.

VENCENDO A CULPA ATRAVÉS DO AMOR
Ante a queda nessa área tão delicada da vida, é justo que
homens e mulheres ergam-se lembrando a assertiva de Jesus: “Eu
também não te condeno, vai e não tornes a pecar”.
A proposta terapêutica espírita é de abandonar o culto ao
remorso imobilizador e a culpa autodestrutiva, em busca da
reparação, mediante reelaboração do conteúdo traumático e novo
direcionamento na ação comportamental, o que promoverá a liberação da consciência, através do trabalho no bem, capaz de edificar
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a vida em todas as suas dimensões.
Proteger e dignificar a vida, seja do embrião, seja da mulher,
é compromisso de todos os que despertaram para a compreensão
maior da existência do ser.
Agindo assim, evitam-se todas aquelas conseqüências
infelizes que o aborto desencadeia, não se esquecendo a afirmativa
do Cristo de que “o amor cobre a multidão dos pecados”.
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Javier Salvador Gamarra*
Na condição de ser espiritual em evolução, cada criatura traz
imanente no seu íntimo uma posição na existência e manifesta em
cada atitude a percepção que tem da vida em relação ao mundo
em que se encontra.
As relações se expressam através do sentimento já
estruturado, em face do potencial de cada ser, desenvolvido no
curso da história e das experiências adquiridas em vidas anteriores.
Cada uma dessas existências constitui uma etapa
reencarnatória vivenciada e conquistada mediante a auto-realização
plena dos valores de cada ser, adequado ou não à lei que rege a
realidade universal de todos.
O autoconhecimento é que determina a compreensão que
possuímos de nós próprios. Assim, é necessário perceber-se, qualificar-se e realizar a tentativa de aproximar-se da causa original de
todas as coisas – DEUS.
Gradualmente é possível captarmos a presença do Criador
em nossa intimidade, em face da visão espiritual, que nos permite
vislumbrar o universo estruturado e feito de valores morais e
espirituais, conseqüência de uma assimilação adquirida no curso
da nossa existência.
Nesse perambular, o pensamento, última aquisição do ser,
expressa nossa qualidade, uma realidade energética vibratória,
vitalizada pelo ser de acordo com as potencialidades dos
sentimentos da criatura humana.
*

Médico pela UFPR. Médico Homeopata pela escola de Medicina da Argentina, Associação
Paulista de Homeopatia pelo Instituto Politécnico. Presidente da Associação de estudos
Médicos Homeopáticos do Paraná. Membro do Conselho Deliberativo - AME-Paraná.
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O pensamento, realidade plena e viva que interage cada ser,
é o instrumento de análise de si e meio de interação com todo o
Universo e os seres, adquire percepção dos seus fins à medida
que o ser estabelece uma melhor compreensão a respeito de Deus.
Para isso, moraliza-se e despe-se das qualidades inferiores, luta
portanto para superar seus defeitos, para transcender em direção
aos planos superiores.
O espírito eterno modifica sentimentos, altera panoramas internos, modifica o corpo espiritual ou perispiritual, criando em torno
de si um universo diferente, vibra uma outra qualidade existencial
mais apurada em seus pensamentos.
Vida, portanto, é crescer, crescer é evoluir, evoluir é integrarse à vida e ao PAI supremo, é o progresso justo do qual inicialmente participamos, tornando-se finalmente a própria razão da existência.
Na pergunta número 876 do O LIVRO DOS ESPÍRITOS – “Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da
justiça segundo a Lei Natural? (.....)” E, ao responder o Espírito da
Verdade afirmou: “Queira cada um para os outros o que quereria
para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da
verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os
seus direitos.”
Nosso guia mais seguro é a consciência; sendo assim, nossa ação deve inspirar-se em querer para os outros o que queiramos para nós. De acordo com isso nos resta optar por uma solução adequada à Lei, bondade e aceitação, modo de vida, pois o
Senhor em sua bondade nos deu “o amor como a realidade mais
pujante da vida”, que se irradia DELE, vitaliza o universo, nosso lar,
mantendo as leis que, mediante o equilíbrio que produzem, nos
permitem usufruir da excelência da nossa existência.
Ame-se, amando toda criatura, refazendo seu ambiente e verá,
no seu amor e no amor do PAI, a realidade maravilhosa que Deus
nos concedeu.
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A vida em sua plenitude é o amor de Deus. Assim, ame seu
filho, vivifique-o desde sua concepção, posto que ele vive desde
esse momento sagrado da vida. Ele vive com você, ontem, hoje,
amanhã ... a vida é eterna, seu amor perene e definitivo. Ontem,
hoje, amanhã e sempre seremos a imagem de Deus.
Consagre, pois, todo o seu amor ao seu filho.
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O movimento Espírita brasileiro, representado pelo Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita Brasileira, que congrega 27 Federações e Uniões espíritas estaduais e 3 Entidades
Especializadas de Âmbito Nacional, vem, por meio deste Manifesto, declarar a posição da Doutrina Espírita diante da problemática
do aborto.

QUANDO COMEÇAM OS DIREITOS DA PESSOA?
Para o Espiritismo, a existência de um princípio espiritual ligado ao corpo desde o momento da concepção não é mero artigo
de fé. Trata-se de evidência comprovada pela observação - embora
a chamada ciência oficial ainda não tenha reconhecido tal evidência.
Relatos de pessoas, em estado de hipnose ou em lembranças
espontâneas, mesmo de crianças, que retratam passagens de outras
vidas e da época em que o ser ainda se encontrava no ventre
materno, revelam uma consciência preexistente ao corpo. Essas
evidências, que vêm sendo estudadas nos últimos anos por
pesquisadores de diversos países, confirmam a posição da Doutrina
Espírita, em “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec (Questão 344):

“EM QUE MOMENTO A ALMA SE UNE AO CORPO ?
- A união começa na concepção, mas só é completa por
ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o Espírito
designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico,
que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz (...).”
Desse modo, o ser que se desenvolve no ventre materno a
partir da fecundação do óvulo já é uma pessoa - sujeito de direitos
- constituída de corpo e alma.
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Felizmente, a Constituição Brasileira e o Código Civil são,
nesse ponto, coerentes com a formação espiritualista do povo brasileiro (incluindo católicos, protestantes, espíritas e outras denominações, que constituem, no seu conjunto, a maioria da nossa população). O artigo 5º da Constituição assegura “a inviolabilidade do
direito à vida”, elegendo assim tal direito como princípio absoluto,
não passível de relativização. E o artigo 4º do Código Civil afirma
que “a personalidade civil do homem começa pelo nascimento com
vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do
nascituro”. Reconhece-se, desse modo, que o nascituro já é uma
pessoa, sujeito de direitos, o que está de acordo com todas as
concepções espiritualistas acima citadas.

A LEI E O ABORTO
O Código Penal de 1940, em seu artigo 128, diz o seguinte:
“não se pune o aborto se não há outro meio de salvar a vida da
gestante e ou se a gravidez resulta de estupro”. Em vista disso, os
parlamentares elaboraram o projeto de lei 20/91, que regulamenta
o seu atendimento na rede pública de saúde. Esse projeto, aprovado
recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados, na prática, é uma reafirmação do artigo 128 do
Código Penal, garantindo às mulheres o efetivo exercício de um
direito.
E há outros projetos que propõem a completa
descriminalização do aborto.
Mas, diante do princípio absoluto do direito à vida, garantido
pela Constituição e partilhado pelo Espiritismo, não se pode admitir
qualquer relativização ou condicionamento desse direito.
Segundo “O Livro dos Espíritos”:
“Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período
da gestação?
- Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe,
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ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a
vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que
impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de
instrumento o corpo que se estava formando.” (Questão 358.)

A VIDA DA MÃE EM RISCO
No caso de risco de vida da mãe - único aborto aceito pela
Doutrina Espírita - existem duas vidas em confronto e é necessário
escolher entre o direito de dois sujeitos. Assim reza “O Livro dos
Espíritos”:
“Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo
a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para
salvar a segunda?
- Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a
sacrificar-se o que já existe.” (Questão 359.) (Entende-se que
o ser referido seja o ser encarnado no mundo, após o nascimento.)

O ESTUPRO
No caso do estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, a Lei deveria facilitar e estimular a
adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. Sobrepõe-se o direito à vida ao conforto psicológico da mãe.O
Espiritismo, considerando o lado transcendente das situações humanas, estimula a mãe a levar adiante a gravidez e até mesmo a
criação daquele filho, superando o trauma do estupro, porque aquele
Espírito reencarnante terá possivelmente um compromisso passado com a genitora.

O ABORTO EUGÊNICO
Embora não regulamentado por Lei, o aborto eugênico (feto
portador de malformação congênita irreversível) também vem sendo
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praticado no Brasil, já abrindo caminho para a sua legalização. Também nesse caso não se poderia admitir infração ao direito à vida,
sendo dever de todo cidadão, partidário deste princípio, opor-se a
essa prática, apenas aceitável em sociedades impregnadas de filosofias eugênicas, tal como a Esparta antiga ou a Alemanha nazista, mas incompatível com uma sociedade majoritariamente cristã.
O Espiritismo se manifesta especificamente sobre o assunto,
alertando que o Espirito, antes de reencarnar, escolhe esta ou aquela
prova (o nascimento em corpo defeituoso ou mesmo a morte logo
após o parto), como oportunidade de aprendizado e resgate de
erros cometidos no passado.

O DIREITO DE ESCOLHA DA MULHER
Invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como
argumento para a descriminalização do aborto. Mas o corpo em
questão não é mais apenas o da mulher, visto que ela abriga durante a gravidez um outro corpo, que não é de forma alguma uma
extensão do seu. O seu direito à escolha precede o ato da concepção e se subordina ao direito absoluto à vida.
O Espiritismo, admitindo a presença de um Espírito
reencarnante no nascituro, considera que a mulher não tem o direito
de lhe negar o direito à vida.

CONCLUSÃO
É inadmissível que pequeníssima parcela da população brasileira, constituída por alguns intelectuais, políticos e profissionais
dos meios de comunicação e embebida de princípios materialistas
e relativistas, venha a exercer tamanha influência na legislação
brasileira, em oposição à vontade e às concepções da maioria do
povo e contrariando a própria Carta Magna de 1988. O direito à vida
não pode ser relativizado, sob pena de caminharmos para a barbárie
e para a quebra de todos os princípios que têm orientado a nossa
cultura cristã. Em que pesem as pretensões daqueles que querem
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conduzir a opinião pública, desviando-a de suas verdadeiras aspirações, o povo brasileiro continua, em sua maioria, cristão (seja
esse Cristianismo manifestado na forma católica, protestante, espírita
ou outra), adepto da existência de um princípio espiritual no homem e, portanto, defensor da vida humana, como direito inalienável.
O nascituro não é uma máquina de carne que pode ser desligada
de acordo com interesses circunstanciais, mas um ser humano com
direito à proteção, no lugar mais sagrado e inviolável que a natureza criou: o ventre materno.
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INTRODUÇÃO
Sob a Coordenação da Associação Médico-Espírita do Paraná
- AME-PARANÁ e em conjunto com a Federação Espírita do Paraná
– FEP, a Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Paraná –
ADE-PR (Disk Espiritismo), a Comunhão Espírita Cristã de Curitiba –
CECC, a Fundação de Estudos Homeopáticos do Paraná, o Centro
Médico Homeopático “Samuel Hahnemann”, as Faculdades Integradas “Espírita”, com o aval da Associação Médico-Espírita do
Brasil e da Coordenação da Assessoria de Apoio aos Juizados da
Infância e da Juventude – AAJIJ, foi organizado o Projeto de Trabalho “VIDA, SIM À GRAVIDEZ”, visando o esclarecimento e a orientação espírita da Comunidade em geral com relação ao tema: O Aborto
Provocado.
Para a sua concretização, conta com o apoio dos Psicólogos, dos Médicos, dos Pedagogos, dos Advogados e demais
profissionais espíritas, bem como de pessoal devidamente treinado
para a execução do Projeto.

OBJETIVOS
Os objetivos do Projeto de Trabalho são:
1 – CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO
2 – ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE GESTANTES

1 - CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO
Desencadear uma Campanha de Esclarecimento junto à Comunidade Espírita e Não-Espírita com relação ao ABORTO PROVOCADO.
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2 – ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE GESTANTES
Prestar orientação às gestantes, quando por si ou influenciadas pela família ou terceiros, em desespero, desejam interromper
a sua gravidez. Através de contatos sigilosos, por telefone ou pessoalmente serão informados os meios disponíveis para essa orientação. Aquelas cuja condição sócio-econômica for considerada precária serão encaminhadas para Centros Espíritas (com atendimento
às gestantes e ao recém-nascido) e/ou a qualquer serviço especializado, visando preservar quanto possível a sua saúde física e do
seu futuro filho. As mulheres que já abortaram e que procurarem a
campanha receberão a orientação espírita.
À vista das circunstâncias de cada caso, a orientação será
dada por Médicos Obstetras, Psicólogos, Pedagogos, Advogados
e outros profissionais vinculados ao Projeto.
RECURSOS
Serão utilizados os recursos materiais, financeiros e humanos já
existentes nas Entidades-Envolvidas, definidos pela Comissão de Trabalho, acrescidos de serviços colocados à disposição e doações de
outras instituições ou pessoas que se afinarem com a Campanha.
PRAZO DE EXECUÇÃO
A Campanha “VIDA, SIM À GRAVIDEZ” será iniciada somente
após sua organização completa e definitiva, não restando qualquer
dúvida quanto aos seus efeitos benéficos.
Os serviços de orientação, dependentes de proposta da
Comissão de Trabalho, terão duração indeterminada.
EXECUÇÃO
A execução do Projeto, de responsabilidade das EntidadesVinculadas e da forma como foi aprovado, será realizada conforme
programa elaborado pela Comissão de Trabalho, composta por um
ou mais Representantes, especialmente designados.
Na execução do Projeto, as Entidades-Vinculadas pautarão
suas ações em conformidade com a legislação e a ética aplicáveis
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aos serviços que prestarem e ainda:
1º - Não interferirão no livre arbítrio das gestantes.
2º - Manterão o máximo respeito quanto à condição religiosa
da gestante.
3º - Guardarão sigilo, se for essa a vontade da gestante.
4º - Procurarão, através da terapia do amor, valorizar a vida.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
1 - CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO
A Campanha de Esclarecimento junto à Comunidade Espírita
e Não-Espírita é no sentido da PRESERVAÇÃO DA VIDA,
enfatizando a necessidade do RESPEITO AO EMBRIÃO E AO FETO,
demonstrando conforme os postulados da Doutrina Espírita, o que
representa a oportunidade da reencarnação, este bem indisponível,
a conscientização de que o ser em desenvolvimento pertence a
Deus, e que a única condição de abortamento fica vinculado ao
risco de vida para a gestante, sendo o ato a única condição para
salvar a genitora.
MATERIAL E MÉTODO DA CAMPANHA
Serão confeccionados cartazes, folders, mensagens e uma
publicação (manual) para a distribuição em Faculdades, Escolas,
Colégios, Centro Espíritas e em outros locais de ampla divulgação.
Apresentação do filme-documentário: O Grito Silencioso, em
reuniões previamente agendadas com universitários e/ou demais
interessados.
As Entidades-Vinculadas usarão dos meios de comunicação
existentes para levar à população em geral o esclarecimento, através
de Jornais, Rádios e TVs.
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
A Comissão de Trabalho fará uma avaliação dos resultados
da Campanha e proporá o desenvolvimento de outras medidas que
se fizerem necessárias para que seus objetivos se concretizem.
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2 - ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE GESTANTES
ENTRADA NO PROGRAMA
No Município de Curitiba, o primeiro atendimento (entrada no
programa) poderá ser feito à gestante através do telefone: 223-3444
do Disk Espiritismo e/ou através dos Setores de Atendimento Fraterno dos Centros Espíritas vinculados ao Projeto, que de posse
de todas as informações e demais instruções, agendarão as
consultas com Psicólogos e Médicos envolvidos no Projeto. Em
outras localidades deverão ser montados esquemas de trabalho
adequados às suas realidades.
PSICÓLOGOS E MÉDICOS
A gestante, com hora marcada, receberá orientação psicológica-espírita, em consultório, ou nos locais oferecidos pelo profissional, podendo usar o convênio que dispuser ou, caso não o tenha, receberá até o nascimento do seu filho toda assistência psicoemocional gratuitamente.
O pré-natal deverá ser feito em Maternidades, onde a gestante
devidamente registrada receberá a Caderneta do Pré-Natal, sendo
que, para a orientação médico-espírita, será agendada consulta com
hora marcada com o Obstetra, mensalmente ou se for o caso,
segundo a necessidade de cada uma, já mencionado acima.
ATO DE ADOÇÃO
As gestantes que porventura se sentirem na obrigação de
dar em adoção seus filhos, deverão entregá-los às casas
especializadas para esse tipo de trabalho, através do Juizado da
Infância e Juventude.
As Entidades-Vinculadas através da Coordenação da
Assessoria de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude (AAJIJ)
possibilitarão toda a orientação neste sentido.
Avaliação de resultados
A Comissão de Trabalho elaborará relatórios periódicos de
resultados da execução do Projeto e poderá, em qualquer época,
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vimento das atividades.
E, por estarem de acordo, aprovam o presente Projeto de
Trabalho, comprometendo-se a dar-lhe execução.
Curitiba, dezembro de 1998.
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