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Introdução  
 
O aborto é a interrupção de uma gravidez através da expansão ou extensão de um óvulo de 
um embrião ou feto. Sendo um fenómeno social o aborto é  praticado por diversos factores 
nomeadamente económicos, politicos e laborais. São subdivididos em diversos tipos 
dependendo das circunstâncias em que ocorrem, para o debate temos dois tipos: 
 

 Aborto involuntário ou espontâneo quando acontece sem intensão humana. 

 Aborto voluntário quando há clara intenção de interrupção da gravidez. 
 
Em alguns países o aborto é legal para qualquer pessoa que o solicite. E nos outros países o 
aborto só é legal no caso de violações ou se o bebe for deformado, outros ainda o aborto é 
ilegal sem exceção. 

 
O debate 
  
Dividimos os participantes em dois grupos em que um estava contra e o outro a favor do 
aborto. Os dois apresentavam seus argumento e assim surgia o nosso debate social. 
 
O grupo a favor do aborto disse que estava a favor primeiro porque em casos de a mãe ser 
violentada sexualmente e por consequência ficasse de grávida, então ela deve faze-lo 
porque se deixasse nascer lembraria sempre de aquele evento. Segundo, deveria se fazer o 
aborto por questões politicas, económicas, e religiosas, e também no caso de o feto ser mal 
formado. 
 
Mas também o grupo contra o aborto apresentou suas argumentações. Eles argumentaram 
contra o aborto porque, apesar de tudo, todo humano tem direito a vida, ninguém tem o 
direito a tirar vida de um humano. Ou seja, nenhum decide por outro.  
 
Segundo, porque mesmo tendo problemas financeiros podemos oferecer o bebe ,nesse 
caso, ao orfanato porque tem muita gente que não pode conceber.  
 
Por ultimo, não pode ser aceite o aborto porque para além de prejudicar o bebe também 
pode prejudicar a própria mãe e não só a toda gente que esta em redor dela. 
 

Conclusão 
 
E assim, terminamos o debate aprovando o grupo contra. Ou seja, o grupo contra teve mais 
argumentos que o a favor e foi o vencedor do debate. Concluímos que não pode ser aceite o 
aborto voluntário em qualquer circunstância em que ele se despõe porque todo ser humano 
tem direito a vida, ninguém tem o direito de decidir por outro. O aborto voluntário deve ser 
ilegal.        


