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Este trabalho é parte do Projeto de Pesquisa Científica intitulado “Bioética: encontro entre Ciência e Filosofia
e seus Desdobramentos”, vinculado ao PICC - Programa de Iniciação Científica do Cesumar - o qual pretende
abordar as principais correlações epistemológicas existentes entre a Bioética e os pontos de incidência entre as
ciências que, de maneira reflexa, lhe dão forma no contexto contemporâneo, visando avaliar questões da
atualidade, no que concerne às suas vertentes de aplicabilidades e correlações com outras ciências. A Bioética,
a princípio, pode ser entendida como a aplicação de princípios éticos nas ciências da vida, da saúde e do meio
ambiente. No entanto, esse conceito não é suficiente para definir a Bioética, uma vez que tal conceito implica
em diversos desdobramentos, todos eles imprescindíveis para a compreensão precisa da Bioética como
Ciência. Nesta perspectiva, o presente trabalho pretende abordar um dos temas afetos à Bioética onde seja
possível caracterizar a sua relação efetiva com tal temática, qual seja o “aborto”, como um dos
desdobramentos acima apontados. Considerando-se o aborto como um agravante da saúde pública, e,
sobretudo, da mulher como ser humano e como pessoa detentora de direitos fundamentais na sociedade,
levanta-se questões de ordem social que, quando submetidas à luz da Bioética, tomam contornos diferenciados
dos enfoques até então postos tão-somente à luz da razão pura, enquanto analisados sob o aspecto científico,
ou, quando submetidos a um enfoque unicamente filosófico e sem sustentação científica. Destarte, o
desiderato colimado pelo presente trabalho é apresentar a Bioética como elemento central das correlações
científicas e filosóficas decorrentes do entrelaçamento entre Ciência e Filosofia, para a discussão hodierna do
aborto.
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