PROJECTO OCEANO DEBATE SOCIAL – O ABORTO
Introdução
Falar do aborto é falar de um assunto meio delicado, pois o aborto é o acto de retirar um feto
ainda não formado do ventre da mãe por diversas razões. Escolhi este tema baseando-me
na convivência no dia-a-dia com esse tipo de situações e tendo em conta também que é um
problema do quotidiano que deve ser questionado o porquê da sua prática.
Querendo me informar mais li sobre o tema para além da experiencia de convivência com
algumas pessoas que já passaram por essa situação. No debate procurei saber os reais
motivos da pratica do aborto e quais as consequências desse acto. Foi um debate
interessante e a maior parte do elenco eram os membros do projecto.

O debate
O primeiro tópico do debate foi o do motivo que leva muitas mulheres a fazerem o aborto,
muitos defenderam o facto da condição financeira da maioria das mães ser um pouco
debilitada, mas chegou-se a conclusão de que apesar de esse ser um dos motivos, não é o
motivo principal, pois muita das vezes a ideia do aborto parte da vontade dos progenitores.
Estes (os futuros pais) vêem-se obrigados a abortar com medo da responsabilidade que irão
ter, e esquecem-se do risco que colocam a mãe, porque o aborto é uma prática que coloca
em risco a vida da própria mãe.
Tratou-se da questão de quando fazer o aborto porque quando se fez a suposição de uma
mulher ser agredida e dessa agressão resultar uma gravidez a mulher deve ou não fazer o
aborto? O debate ficou agitado nessa questão pois até então todos estavam contra o aborto,
mas com essa questão surgiram algumas contradições, o que levou a pensar se a mãe deve
ser sujeita a correr risco por não saber quem é o pai, ou por outra se a mãe pode conceber
uma criança sem saber quem é o pai, e sabendo que é resultado de uma agressão. Enfim
não se chegou a uma conclusão em relação a isso.

Conclusão
Pelo menos deu para cada um perceber que o aborto é um acto ilícito e ninguém tem direito
de tirar a vida de alguém. Sendo assim foi bom termos escolhido esse tema para cada
aspecto retratado servir de lição para todos na comunidade.
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