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RESUMO

A proposta de pesquisa pretende discutir as questões teóricas do aborto a partir dos conceitos do direito. Entretanto, a proposta se apresenta em 
um formato interdisciplinar, para reforçar o aprofundamento e a sustentação de conceitos atuais. Investigações a respeito do aborto  estão 
necessariamente vinculadas aos problemas inerentes da vulnerabilidade social da pessoa humana no estágio atual da sociedade moderna 
ocidental contemporânea. Cabe ao Direito, através da lei, entendida como expressão da vontade coletiva, definir os conceitos que delimitam a 
ordem social. Entretanto, existem discussões que a lei não resolverá de forma direta e universal, como o caso do aborto. Esse tema traz para o 
debate vários conceitos, como o conceito de pessoa que, juridicamente, pode ser definido como um ente físico ou coletivo, como sujeito de 
direito. A vida humana, desde o embrião, ou seja, nas possibilidades de existência futura, também se apresenta como um conceito cultural e 
religioso? Como devemos encaminhar o debate desta importante questão? Esta proposta de pesquisa é um esforço na direção de um melhor 
entendimento das implicações pertinentes ao tema do aborto como ação jurídica. Estamos diante de algumas resignificações do conceito de vida 
e cada vez mais se exige um olhar que não recorra a abstrações para entender um problema concreto. Nossa investigação certamente não trará 
respostas fechadas para o problema ético do aborto. A problemática do aborto é um exemplo nítido da dificuldade de se estabelecer diálogos 
frente a posições morais distintas e ainda assim construir um discurso acadêmico independente sobre a questão, uma vez que os argumentos se 
mesclam entre a religiosidade, a moralidade, a ciência e os direitos humanos. O objetivo geral é a construção de textos elaborados pelos 
pesquisadores, tendo como referência a bibliografia indicada pela orientadora. Cada aluna fará uma resenha crítica dos textos que lhe serão 
atribuídos para leitura e apresentará este trabalho nas reuniões quinzenais do grupo. A partir destas resenhas críticas, serão elaborados artigos 
para publicação em conjunto e uma cartilha contendo os principais conceitos da pesquisa. O estudo vem sendo realizado por meio de uma 
revisão analítica descritiva qualitativa da literatura sobre o tema, mediante consulta de livros e artigos, priorizando os seguintes descritores: vida, 
morte, nascimento, eutanásia, autonomia, direito, cidadania, direitos humanos. Na etapa atual do trabalho, as alunas aplicaram um questionário 
investigativo, tendo como público alvo os alunos ingressantes do curso de Direito da Estácio Brasília. Este questionário pretendeu avaliar o 
interesse dos alunos no tema investigado. Os resultados apontam positivamente para o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema. Os 
resultados deste questionário serão apresentados no produto final da pesquisa (cartilha) em forma de gráficos ilustrativos.
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