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RESUMO: A temática do aborto e sua (des)criminalização está presente no cotidiano do 

trabalho de assistentes sociais, porém existem poucos estudos e pesquisas sobre esta 

temática. Visando contribuir com a produção de conhecimento na área, a partir da inserção no 

mestrado em Serviço Social, a presente proposta de estudo analisa a partir da natureza 

interventiva da profissão, da análise de seus fundamentos e da direção social do projeto ético-

político profissional, o posicionamento da categoria pela defesa da descriminalização e luta 

pela legalização do aborto no Brasil. Tendo como fonte a pesquisa bibliográfica e documental, 

a partir da luta dos Movimentos Feministas e de Mulheres, situa-se no campo da defesa dos 

direitos sexuais e reprodutivos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo aqui apresentado busca trabalhar a relação da 

descriminalização e legalização do aborto no Brasil e o posicionamento da 

categoria das/os assistentes sociais expresso nas deliberações dos Encontros 

Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS, Conselho Federal e Regionais de 

Serviço Social. Pela Lei de Regulamentação da Profissão de Assistentes Social, 

Lei nº 8.662/1993, o fórum máximo de deliberação da categoria é o Encontro 

Nacional realizado anualmente com representação legal das direções dos 

Conselhos e assistentes sociais de base de todo o território nacional. 

A temática aqui desenvolvida é fruto da problemática do projeto de 

pesquisa proposto para o mestrado em Serviço Social da UNIOESTE – Campus 

de Toledo, cujo ingresso se deu em março de 2019 na linha de pesquisa 
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Fundamentos do Serviço Social e do Trabalho de Assistentes Sociais. Tendo 

como base a pesquisa bibliográfica em artigos publicados nas duas principais 

revistas da área de Serviço Social, sendo estas, Serviço Social e Sociedade e a 

Revista Katálysis, o presente estudo também tem como fonte a análise dos 

Relatórios e deliberações dos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS 

desde 2008.  

Observa-se que embora a temática do aborto e sua (des)criminalização 

esteja presente no cotidiano do trabalho de assistentes sociais, a publicação de 

estudos e pesquisas nesta área é ínfima. Sendo assim, a presente proposta de 

estudo visa adensar as pesquisas e enfrentar a escassez de produção da área 

sobre esta temática. 

Estando a pesquisa em andamento, o objetivo do presente trabalho é 

socializar com a categoria profissional os estudos, interagir com demais 

profissionais e estudantes no intercâmbio do debate no 7º Congresso 

Paranaense de Assistentes Sociais, permitir o crescimento acadêmico-

profissional na troca de experiências e evidenciar o posicionamento e direção 

ético-política que tem dirigido a presente pesquisa no enfrentamento de uma 

conjuntura regressiva e conservadora. 

Inicialmente o texto apresenta a questão do aborto no Brasil e em seguida 

historiciza o posicionamento da categoria referente à descriminalização e 

legalização do aborto no âmbito dos Encontros Nacionais do Conjunto 

CFESS/CRESS. A primeira aproximação à problemática, tendo como referência 

a Teoria Social de Marx e sua crítica da sociabilidade burguesa, evidencia que a 

condição de classe, raça e gênero é determinante na continuidade dos 

alarmantes e elevados índices de morte de mulheres, caracterizando-se como 

uma expressão da “questão social” escamoteada nesta sociedade como 

“questão moral”. 

 

1. A questão do aborto no Brasil: “questão social” x “questão moral” 

 

O Aborto, “na definição jurídica, é a interrupção da gravidez provocada 

pela gestante, ou realizado por terceiro, em qualquer momento do ciclo de 

gestação, com ou sem expulsão do feto, e que resulte na morte do concepto”. 



 

(VENTURA, 2009). No Brasil, o aborto foi criminalizado no ano de 1830, com o 

Código Criminal do Império, que até hoje continua em vigência tratando de forma 

criminal a prática do aborto, com ressalva do Código Penal de 1940, nos artigos 

124 a 127 para casos de gravidez resultante de estupro ou com risco de morte 

da mulher. A promulgação deste Código perdura por mais de seis décadas, o 

que impossibilita a amplitude da discussão do tema na sociedade, que tem seus 

argumentos baseados em uma cultura patriarcal e machista.  Além desta 

dimensão, o aborto, envolve diretamente a saúde das mulheres e suas 

condições de vida, uma vez que mesmo sendo proibido, continua acontecendo, 

sobretudo, de maneira clandestina, ocasionando a morte de milhares de 

mulheres todos os anos no Brasil.  

A criminalização do aborto tem relação direta com os Direitos Sexuais e 

Reprodutivos, que segundo Ventura3, se configura como o direito de todas as 

pessoas, de forma livre, poderem “[...] decidir o número de filhos e os intervalos 

entre seus nascimentos, e ter acesso aos meios necessários para o exercício 

livre de sua autonomia reprodutiva, sem sofrer discriminação, coerção, violência 

ou restrição de qualquer natureza [...]” (2009, p. 21). No ano de 1994, os Direitos 

Sexuais e Reprodutivos, passam a integrar os Direitos Humanos Universais, a 

fim de assegurar a liberdade e autonomia de todas e todos indivíduos. 

Neste sentido, a discussão de Carloto e Damião (2018) relaciona o debate 

do aborto como parte da intervenção profissional do Serviço Social, reafirmando 

que a questão do aborto necessita de mudança da legislação e na reformulação 

e construção de políticas sociais reconhecendo o direito ao aborto.  Ressalta-se 

que os princípios éticos e políticos do serviço social reafirmam a defesa 

intransigente dos direitos e a opção por um projeto profissional diretamente 

 
3 A efetivação dos Direitos Reprodutivos envolve assegurar direitos relativos à autonomia e 
autodeterminação das funções reprodutivas, que correspondem às liberdades e aos direitos 
individuais reconhecidos nos Pactos e convenções de Direitos Humanos e na lei constitucional 
brasileira. E direitos de dimensão social, como aqueles relativos à saúde, educação, segurança, 
que tem como finalidade proporcionar as condições e os meios necessários para a prática livre, 
saudável e segura das funções reprodutivas e da sexualidade. [...] O Estado passa a ter deveres 
de não intervenção na vida sexual, mas também deveres de proteção, promoção e provisão dos 
recursos necessários para efetivação desses direitos. As pessoas e as instituições devem 
respeitar às diferenças e escolhas alheiras, e agir de forma livre e responsável, permitindo o 
bem-estar e liberdade de todas e todos. (VENTURA, 2009, p. 20) 



 

relacionado com a construção de uma nova ordem societária livre de qualquer 

dominação, exploração e opressão de etnia e gênero. 

Segundo a Pesquisa Nacional do Aborto de 20164, o aborto é um evento 

frequente na vida reprodutiva das mulheres brasileiras. Afirma-se que, das 2.002 

mulheres alfabetizadas, entre 18 e 39 anos entrevistadas, 13% já fizeram ao 

menos um aborto. Na faixa etária de 35 a 39 anos, aproximadamente 18% das 

mulheres já abortou. Entre mulheres, de 38 e 39 anos a taxa sobe a quase 19%. 

Ou seja, no ano de 2016, uma a cada cinco mulheres com faixa etária de 40 

anos já realizou um aborto. Segundo os dados publicados, 

 

Os números de mulheres que declaram ter realizado aborto na vida são 
eloquentes: em termos aproximados, aos 40 anos, quase uma em cada 
cinco das mulheres brasileiras fez um aborto; no ano de 2015 
ocorreram cerca de meio milhão de abortos. Considerando que grande 
parte dos abortos é ilegal e, portanto, feito fora das condições plenas 
de atenção à saúde, essas magnitudes colocam, indiscutivelmente, o 
aborto como um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil. O 
Estado, porém, é negligente a respeito, sequer enuncia a questão em 
seus desenhos de política e não toma medidas claras para o 
enfrentamento do problema. (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2016, p. 
659)  

 

A Pesquisa evidencia também que, metade das mulheres brasileiras 

abortou usando medicamentos, e cerca de metade das mulheres precisou ser 

internada para finalizar o aborto: 48%, sendo que, o número de mulheres que, 

em 2016, fez aborto ao menos uma vez, se expressa em torno de 4,7 milhões. 

(DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2016)  

Para Carloto e Damião (2018) umas das principais causas de morte 

materna é o aborto, este é considerado um procedimento de baixa 

complexidade, porém, o que o classifica como uma das principais causas de 

 
4 A Pesquisa Nacional do Aborto de 2016 é um inquérito domiciliar cuja amostra probabilística 
representa a população feminina de 18 a 39 anos alfabetizada do Brasil. Combina entrevistas 
face -a-face realizadas por entrevistadoras mulheres com a técnica de urna e, portanto, tem 
vantagens sobre os levantamentos que dependem integralmente de entrevistas diretas. Foi 
desenhada de modo a que seus resultados fossem comparáveis aos da Pesquisa Nacional de 
Aborto de 2010. Ao todo foram entrevistadas 2.002 mulheres no Brasil. A amostra foi desenhada 
de modo a produzir uma margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais para os 
resultados nacionais, considerando um intervalo de confiança de 95%. O levantamento dos 
dados foi realizado pelo Instituto de Bioética e pelo IBOPE Inteligência. A análise dos dados teve 
a colaboração de Debora Diniz, Marcelo Medeiros e Alberto Madeiro. (2016).  
 



 

morte materna é a clandestinidade. No entanto, “[...] nem todo o aborto é 

clandestino, desde que se possa pagar [...]” (2018, p.310) Ou seja, a maioria, as 

mulheres que recorrem ao aborto clandestino são aquelas com menores 

condições econômicas. 

Por conseguinte, a morte materna e suas causas, dentre elas o aborto, ao 

apresentar índices alarmantes nas pesquisas brasileiras toma dimensão pública, 

na medida que não é um fato isolado, configura-se como expressão da “questão 

social”, pois é entrecortada pela condição de classe, raça e gênero e demandam 

a intervenção do Estado na proposição e execução de políticas sociais 

relacionadas à saúde, moradia, trabalho, transporte, assistência social e outras, 

para que se possa intervir nessa realidade. (CARDOSO; SOUZA; GUIMARÃES, 

2010). É nesse sentido que relacionamos o alto índice de morte materna, de 

mulheres negras e pobres, por realização do aborto, de modo clandestino, como 

uma expressão da “questão social”. 

As desigualdades de gênero, etnia, raça e classe se expressam 

nitidamente na questão do aborto. A desigualdade social está instaurada e se 

acirra a cada dia no Modo de Produção Capitalista. Essa desigualdade social 

afeta em vários aspectos as classes subalternas, assim como aponta a pesquisa 

da Forbes de 2019, a qual destaca que, são 18 novos brasileiros bilionários em 

dólar na lista mundial, e que no total, os 58 bilionários brasileiros da lista 

possuem, juntos, US$ 179,7 bilhões, cerca de 2% mais do que no ranking de 

2018.  

A concentração de renda desproporcional que atinge grande parte da 

população, a qual vivência condições desumanas, totalmente precárias, retrata-

se na clandestinidade do aborto que apresenta dados alarmantes na sociedade 

brasileira como aponta a Pesquisa Nacional do Aborto de 2016. Considerando 

que grande parte dos abortos é ilegal e, portanto, feito fora das condições plenas 

de atenção à saúde, essas magnitudes colocam, indiscutivelmente, o aborto 

como um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil.  

Hobsbown (1995) refere-se ao Brasil como monumento à injustiça social, 

consequentemente, com um elevado índice de desigualdade social. Neste 

contexto, a criminalização do aborto tem efeitos mais cruéis para as mulheres 

pobres. As mulheres ou casais com condições econômicas razoáveis abortam 



 

com segurança em boas clínicas, com menos riscos à saúde e com total sigilo, 

sem julgamentos morais da sociedade.  

Os direitos sexuais e reprodutivos preconizam como direito básico, de 

todas e todos as/os indivíduos, a liberdade individual acerca da decisão do 

exercício de sua sexualidade e reprodução, portanto, a criminalização do aborto 

se ancora na discordância desses direitos. Criminalizar o aborto tornando-o 

ilegal, impossibilita a liberdade de escolha das mulheres acerca do número, 

espaço de tempo e a oportunidade de ter ou não ter filhos. Reafirma assim, a 

cultura patriarcal e conservadora, que por vezes ancora-se na moralidade 

religiosa, a qual, atribui o papel da reprodução e maternidade como 

responsabilidade exclusiva da mulher.  

 

2. O conjunto CFESS/CRESS e o posicionamento a favor da 

descriminalização do aborto. 

 

O debate no eixo de Ética e Direitos Humanos comparece nos 

relatórios dos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS a partir do 

37º Encontro realizado na cidade de Brasília – DF em 2008 com a seguinte 

deliberação: 

 

Realizar debates no âmbito do CFESS/CRESS e com a categoria, 
intensificando a agenda feminista no serviço social sobre os direitos 
sexuais e reprodutivos com ênfase nas discussões sobre a 
descriminalização, legalização do aborto, firmando posição do 
Conjunto CFESS/CRESS no Encontro Nacional CFESS/ CRESS 
de2009 (CFESS, 2008) 
 
 

No ano de 2009 em Campo Grande - MS, aconteceu o 38º Encontro 

Nacional CFESS/CRESS, onde pela primeira fez definiu seu posicionamento 

em defesa da descriminalização do aborto. No ano seguinte o conjunto 

manifestou-se politicamente a favor da legalização do aborto no Brasil, 

argumentando sobre a existência histórica do aborto nas condições de vidas 

das mulheres brasileiras, independente da sua proibição e criminalização.  

Para Lima, Cavalcanti e Corgozinho (2015) o conjunto CFESS/CRESS 

orienta ainda, que o debate sobre o tema e a intervenção profissional em 



 

situações de aborto, devem ser realizados sob a lógica do direito e não do 

posicionamento individual que circunda a polarização entre ser contra ou a 

favor do aborto.   

Segundo Silva (2017), reconhecendo as dimensões da questão na 

qual se insere o aborto e, manifestando apoio às lutas dos Movimentos 

Feminista e de Mulheres, o posicionamento do Conjunto resulta no 

fortalecimento das ações destes movimentos:  

 

Dessa maneira, a entidade representativa apoia a agenda de luta dos 
movimentos políticos e sociais feministas na qual exigem a alteração 
da lei punitiva do aborto respeitando a autonomia feminina sobre a 
reprodução e a garantia de uma política de saúde universal e integral 
à todas as mulheres por parte do estado. Defende-se que a mulher 
deve exercer de forma livre e consciente o direito de prosseguir ou não 
com uma gestação, reproduzindo-se como seres plenamente 
humanos, que gozam da liberdade de escolha. (SILVA, 2017. p. 8) 

 

O Conselho Federal de Serviço Social – CFESS diversas vezes se 

posicionou favorável a descriminalização do aborto, na publicação do CFESS 

Manifesta em 2016, no Dia Latino Americano e Caribenho pela 

Descriminalização e Legalização do Aborto5, o Conselho apontou as implicações 

que ainda se fazem presentes diante da discussão do aborto. Considerou-se, 

portanto, a realidade histórica da sociedade patriarcal, que se configura por 

processos de exploração e dominação das mulheres, desde o controle de seus 

corpos e sexualidade, até sua inserção nos demais espaços da sociedade. 

Assim como, o fundamentalismo religioso presente tanto na sociedade civil, 

como nos espaços legislativos, tornando-se desta forma, uma grande barreira 

para descriminalização do aborto.   

A publicação do CFESS Manifesta ainda retrata o campo de atuação 

profissional de assistentes sociais diante da temática do aborto, considerando 

que os posicionamentos da categoria profissional constituem o projeto ético 

político da profissão. Da mesma maneira, demostra o compromisso político da 

 
5 Desde 1990, a data de 28 de setembro é lembrada como o Dia Latino-americano e Caribenho 
de Luta pela Descriminalização e Legalização do Aborto, uma deliberação do 5º Encontro 
Feminista Latino-americano e do Caribe, realizado na Argentina naquele ano. A maioria dos 
países nessas regiões proíbe o aborto, com exceção de Cuba e da capital mexicana Cidade do 
México (CFESS, 2016). 
 



 

profissão acerca da superação de todas as formas de desigualdade e 

autoritarismo. Portanto, criminalizar o aborto significa impor uma gravidez não 

desejada às mulheres, consolidando-se como um autoritarismo estatal, 

institucional e social sobre a vida das mulheres. 

Desde 2009, em todos os Encontros Nacionais a temática comparece, 

destacando-se a deliberação do 41º Encontro Nacional realizado em Palmas – 

RO em 2012: 

 

Dar continuidade as ações políticas para divulgação do 
posicionamento favorável a legalização do aborto (aprovado no 39º 
Encontro Nacional CFESS/ CRESS) considerado como questão de 
saúde pública e como direito das mulheres, propondo políticas públicas 
que considerem os vários aspectos que envolvem estas questões, bem 
como contemplando as implicações éticas e normativas profissionais 
do Serviço Social, contextualizados pelos recortes de classe, gênero, 
raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, pelo caráter laico 
do Estado, realizando campanha de âmbito nacional. 

 
Esta temática continua na pauta do eixo Ética e Direitos Humanos nos 

Encontros Nacionais e nas Bandeiras de Luta do Conjunto CFESS/CRESS 

merecendo o aprofundamento bem como sua divulgação para a categoria. 

 

Considerações Finais 

 

Ao analisar o debate do Aborto no Brasil, considerando sua perspectiva 

jurídica, observa-se que o Código Penal Brasileiro em vigência criminaliza o 

aborto desde 1940. Configura-se com traços arcaicos e conservadores, ou seja, 

não considera as transformações ocorrentes diante dos fatos históricos, e 

reafirma a cultura patriarcal na qual este Código foi firmado.  

Saffioti ressalva que, “Desde a sociedade escravista brasileira se 

formaram complexos sociais de desigualdade que ainda hoje são justificados em 

nome da tradição” (2013, p. 230). Desta forma, relacionamos diversas 

expressões da “questão social” que, juntamente com o racismo e o sexismo, são 

determinantes na forma como criminalização do aborto se expressa no Brasil. 

Deste modo, em tempos de ofensiva capitalista e patriarcal, o Estado no 

enfrentamento das expressões da “questão social” a transforma em “questão 

moral”, utilizando-se como caracteriza Ferreira (2017) de “[...] mecanismos 



 

dominantes de produção de consensos, os quais acionam o mais profundo 

conservadorismo, e reeditam os apelos famílistas e maternalistas que reavivam 

as ideologias fascistas [...] (p. 187). 

Diante desta realidade, evidenciamos que os valores religiosos e 

conservadores encontram-se fortemente presentes nos espaços legislativos, 

acompanhado do movimento neoliberal, preconizando a focalização e 

fragmentação das políticas sociais, bem como a minimização da 

responsabilidade do Estado. Os cortes de investimentos e retrocessos nos 

direitos sociais e humanos conquistados pelas lutas sociais, incidem 

sobremaneira na vida das mulheres negras, pobres, portanto, ameaça e viola 

direitos. 

Ressalta-se que os princípios éticos e políticos do serviço social 

reafirmam a defesa intransigente dos direitos, e também uma nova ordem 

societária, livre de qualquer tipo de opressão. Sendo assim, “[...] se visto 

enquanto um direito humano das mulheres, a negação dos seus direitos 

reprodutivos é considerada uma violação séria, e, portanto, de interesse do 

assistente social. [...]” (p.322). Isto é, a liberdade sexual e reprodutiva das 

mulheres é um direito humano, cabe as/os assistentes sociais a intervenção 

frente a negação do direito, que, se consolida com um agravo de saúde, e 

consequentemente uma expressão da “Questão Social”. (CARTOLO; DAMIÃO, 

2018) 

Sendo assim, consideramos imprescindível refletir sobre relação de 

incompatibilidade entre a criminalização do aborto, os direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres considerados como direitos humanos. O Serviço 

Social é uma profissão cujo corpo profissional é constituído em grande maioria 

por mulheres e atende maciçamente mulheres em todos os campos 

profissionais. O aborto é parte da vida das mulheres, pois somente mulheres 

abortam. Sendo assim, defendemos que a intervenção profissional de 

Assistentes Sociais nas mais diferentes situações que envolvem situações de 

aborto, devem ser pautadas nos valores e princípios expressos no Código de 

Ética e não em valores e princípios que negam e recusam a capacidade que 

todas temos como sujeitos éticos para decidir sobre nossa própria vida. 
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