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RESUMO

O presente trabalho tem como escopo a preocupação sobre a correspondência entre a bioética e as questões sobre a morte enquanto suicídio e eutanásia, utilizando sempre o

método analítico/fenomenológico da psicologia e sua aplicação ética e jurídica. A tese inicial da bioética afirma o respeito à vida, sobretudo a vida fragilizada. Sobre as definições

da bioética realizaremos uma revisão bibliográfica sobre autores que já pesquisam essa temática, como por exemplo: Leonardo Boff, Dan Brock, Nobert Elias e demais autores.

Para tanto, devemos observar os conceitos de vida e morte, sobretudo a partir das análises filosóficas sobre tais questões. Na segunda parte dessa pesquisa faremos um estudo

sobre a eutanásia e as causas do suicídio, buscando fundamentação psicológica a partir da metodologia acima citada. Aqui está um grande capítulo da bioética como cuidado

das condições sociais da vida humana: milhões de seres humanos vivem em más condições de saúde, educação e habitação por falta de políticas justas. Desse modo, o objeto

de nossa pesquisa é sem dúvida a condição humana e o significado ético da vida. Portanto, o conceito de pessoa é imprescindível nessa análise, pois, a principal pergunta é

quando a existência humana é tida como pessoa? Não se tem clareza para essa resposta, várias correntes tentaram e tentam definir o valor e a dignidade do ser humano: aquilo

que dignifica e defini o ser como pessoa, isto é, o ser humano ultrapassa as definições da sua própria natureza e por isso a ideia de morte não se defini de forma clara e

consistente. As pesquisas já construídas por nós, apontam para alguns resultados importantes, como por exemplo, a ideia de valor que foi reconstruída pela concepção

existencial de pessoa; a tese sobre o conflito entre os princípios e os valores que norteiam as normas e os procedimentos jurídicos e por fim a concepção da dignidade humana

como construção do dasein, isto é, do ser no meio do mundo. 
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