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RESUMO 

 

A presente pesquisa visou proceder a uma abordagem revisional da bibliografia 

relacionada ao tema “Planejamento Familiar” – previsto na norma do artigo 226, 

parágrafo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil –, direito fundado 

em liberdade, igualdade e princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável, pouco difundido e compreendido em termos de significado 

e dimensão moral. O escasso enfrentamento das questões jurídicas atinentes aos 

direitos sexuais e reprodutivos é objeto de inquietude e de perplexidade diante do 

quadro de pobreza e desigualdade que se intensifica na sociedade. Embora a atual 

taxa média de natalidade brasileira aparente equilíbrio, percebem-se ritmos 

antagônicos de natalidade: nascem poucos filhos nas famílias que dispõem de 

melhores rendas, escolaridade e acesso à saúde de qualidade, enquanto nascem 

muitos filhos nas famílias carentes de recursos materiais e culturais, sem qualquer 

planejamento prévio, normalmente, por dificuldade de acesso à educação e à saúde 

de qualidade e aos métodos anticoncepcionais permitidos e seguros. Por isso e por 

outros motivos histórico-culturais, interessa refletir sobre formas possíveis e 

permitidas de implantação de medidas sócio-educativas e científicas eficazes e 

abrangentes, a cargo de instituições públicas e privadas, no paradigma do Estado 

Democrático de Direito, para que se ampliem conceito e prática de planificação 

familiar para além dos aspectos puramente procriativos, de modo que o exercício 

responsável desse direito pressuponha a observância dos direitos à vida; à 

dignidade; ao livre desenvolvimento da personalidade; à integridade física; às 

liberdades religiosa, ideológica e de consciência; à intimidade pessoal e familiar; ao 

matrimônio e à fundação de uma família; à maternidade e à infância com cuidados e 

assistência especiais. O exercício responsável do direito ao planejamento familiar 

depende da efetividade dos direitos à educação e à saúde e se revela como 

instrumento democrático de promoção da dignidade da pessoa humana e de sua 

inserção na dimensão intersubjetiva imanente à pluralidade que caracteriza a 

condição humana. A liberdade de, intimamente, planejar a família, longe de enfrentar 

limitações por parte do poder público, deve pressupor capacidade de usufruir 

plenamente do direito de decidir o número de filhos com responsabilidade individual 
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e coletiva. Sobretudo, o presente trabalho tem por objetivo tentar oferecer alguma 

percepção de que a efetivação de direitos fundamentais somente transcenderá as 

fronteiras impostas pela miséria, pela desigualdade social e pela perversa 

concentração de renda com a implementação de políticas públicas e ações privadas 

eficientes, constantes e democráticas nas áreas da saúde reprodutiva e da 

educação sexual e ambiental, há muito encobertas por tabus, preconceitos e 

ignorância. 
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ABSTRACT 

 

The current research was aimed for a review of the bibliography related to the theme 

“Family Planning” - as documented in article 226, 7th paragraph, of the Constitution 

of the Federal Republic of Brazil. Human beings have the rights to liberty, equality, 

and their dignity of paternal responsibility, something that has not been talked about 

due to the lack of knowledge in moral dimensions. The few clash of questions 

regarding reproductive and sexual rights create anxiety and distress to a society 

faced with inequality and poverty. The present average birth rate in Brazil 

demonstrates equilibrium; however, the antagonist serves to show that families of a 

higher income, who are educated and with good health, are having less children than 

those at a poverty level, due to the lack of material and cultural resources. Normally, 

it is difficult to access proper education, quality health and be permitted to secure 

anti-contraceptive methods, which is why there is a lack of previous planning. For this 

and other historical-cultural reasons, it is important to reflect on the possibility of 

reformation to efficiently implement social-educational and scientific methods in the 

hands of private and public institutions, in the paradigm of the Democratic State of 

Rights. Far that in itself, amplifies the concept and practice of family planning to go 

beyond aspects of solely reproductive measures in the way to exercise responsibly 

the rights, presuming the observance of rights to a life; to dignity; to a freely 

developed personality; to a physical integrity; to religion; to ideology and 

consciousness; to personal and family foundation; to maternity and infancy with care 

and special assistance. The responsible exercise of rights of health and education, 

and instruments as a democratic promotion for dignity, and the insertion of the inter 

dimension immanent to plurality that characterizes the human condition. The liberty 

to intimately plan the family, far from confronting the limitations of government, 

should presume full capacity the rights to decide the number of children with 

individual and collective responsibility. Above all, the present work has an objective to 

try to offering a perception of effectiveness of fundamental rights that will only 

transcend the imposed frontiers by (the) misery, social inequality, and perverse 

concentration of income with the implementation of politics and democratic constant, 

efficient, and private actions in the areas of reproductive health and of the sexual and 
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ambient education, there are many things hidden by taboos, prejudices and 

ignorance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Objetivo geral 

 

 

...e, então, aconteceu que ele não conseguiu interromper o coito. Estava 

muito excitado e seu pênis se manteve no interior da vagina da moça no momento 

da ejaculação. Não conseguiu controlar ou administrar seu impulso natural, 

materializado pelo desejo sexual. 

E, mesmo se ele tivesse conseguido interromper o coito, é pouco seguro o 

método contraceptivo que aquele casal adotou. Os fluidos seminais produzidos 

antes da ejaculação, com função lubrificante, já contêm espermatozóides. 

Até que eles sabiam da existência de outros métodos. Entretanto, acharam 

que ela não engravidaria. Eles conversaram sobre o assunto, um pouco antes, bem 

rapidamente – porque o “fogo tava pegando”, sexualmente falando. Ele não 

dispunha de camisinha. Achava complicado esse negócio de ir ao posto de saúde 

para consegui-la de graça e, mesmo, perguntar sobre outros métodos 

contraceptivos. Na verdade, era por preguiça. Aliás, ele nem sabia o que significava 

essa “coisa de contracepção”. Ela, pior ainda: sentia vergonha de conversar com a 

mãe sobre sexo. Não conhecia seu pai (ela também era fruto da chamada gravidez 

indesejada), nem cogitava procurar auxílio médico para entender “como as coisas 

funcionam”. Foi “na onda” das amigas que já haviam “transado” (pelos menos tinham 

lhe dito isso) e lhe falaram que “aquele negócio de sexo era bom”, embora “meio 

esquisito” na primeira vez. 

Então, eles foram “pro vamo ver” – na linguagem atual dos jovens –, ou seja, 

praticaram sexo. Um dos indicadores fundamentais do modelo hegemônico de 
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masculinidade na modernidade ocidental, a virilidade, apresentou-se naquele 

momento. 

E, como sua principal função é a de fecundar o óvulo, aquele espermatozóide 

depositado na vagina pela ejaculação, não encontrando “inimigos” (espermicidas e 

preservativo), estava livre para “nadar” até o seu “objetivo”. Entrou no útero pelo 

canal endo-cervical (ajudado pelo muco cervical), subiu pelo interior do útero, atingiu 

a trompa e, enfim, encontrou o óvulo - naquele dia, a mulher estava ovulando. E 

resultou nisto: ela engravidou. 

Ela chorou, chorou e chorou, por vários dias, até se cansar. Sua mãe brigou 

com ela. Nove meses depois, a filhinha nasceu. Era uma gracinha. Porém, a jovem 

mãe não conseguiu terminar os estudos. Em pleno período de amamentação, saiu, 

sem rumo, para procurar emprego. Tinha que sustentar o bebê. 

E ele, que vivia de biscates e estava tentando conseguir um emprego, “sumiu 

no mundo”, sem dar notícia: havia seguido o conselho do amigo que já tinha vivido 

situação parecida. 

O método anticoncepcional utilizado por esse casal é o mais antigo, e ainda é 

muito usado por inúmeros casais que, muitas das vezes, não têm condições, sejam 

culturais, sejam materiais, de se valerem de outros métodos contraceptivos 

permitidos, mais eficazes e seguros. 

Como a interrupção do coito não exige grandes custos nem apresenta o risco 

de problemas hormonais resultantes de outros métodos contraceptivos, casais como 

esse preferem se arriscar a se proteger. Conseqüência comum: mais um ser 

humano nasce. E isso ocorre mais freqüentemente em comunidades pobres, 

inseridas em uma sociedade marcada por desigualdades sociais. 

Entretanto, o problema da desinformação – e da “afobação” impulsiva – não 

se situam somente naquela comunidade pobre. Em um bairro referido como “nobre”, 

uma rica adolescente, que também engravidou inesperadamente e por falta de 

cautelas, resolveu, com o apoio do namorado, assustado com o fato de ser o 

provável pai, contratar uma clínica que promove “serviços clandestinos”. E resultou 

nisto: ela abortou. 
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E a irmã casada daquela rica adolescente ainda não pôde ter a satisfação de 

ver sua única filha brincando com alguém da família que fosse da geração da 

criança, já que o(a) sobrinho(a) não pôde nascer. Sua filha, então, somente brinca 

na escola com os coleguinhas e as coleguinhas, que também fazem parte da 

geração de filhos únicos. Será que esse é um outro problema social? 

Fato é que o Estado poderia ter se engajado para informar aos casais das 

duas historinhas acima que a gravidez poderia ocorrer em virtude da prática de sexo 

sem a utilização correta de método contraceptivo. É seu dever, conforme previsto no 

ordenamento jurídico, oferecer “auxílio adequado” para que os jovens possam 

usufruir, individualmente, da sua liberdade sexual – em relação ao parceiro sexual – 

e do seu livre-arbítrio – em relação a si mesmo. “Se o Estado assim procedesse, era 

provável que aquele casal não optasse pela prática de sexo desprovido do uso de 

contraceptivos. E sendo tão jovem, talvez nem optasse pela cópula, sem a devida 

responsabilidade com o seu futuro. Não que a prática do sexo deva ser alvo de 

burocracia ou formalidades desestimulantes, mas que deva ser objeto de prévia 

reflexão sobre suas causas e, principalmente, seus efeitos na vida das famílias. 

Afinal, sexo é coisa divina – no duplo sentido da palavra – e a Constituição da 

República Federativa do Brasil, no caput do artigo 226, define a família como “base 

da sociedade” e como tendo “especial proteção do Estado”. 

E a sociedade civil? Poderia ter contribuído para se evitarem aquelas 

ocorrências de gravidez indesejadas? Bem que poderia. Porém, seus atores estão 

completamente atribulados com os “problemas pessoais” e os compromissos 

cotidianos. Até que alguns se emocionam e se preocupam com questões da favela, 

da periferia, das regiões pobres, dos vãos das pontes etc. Entretanto, estes mesmos 

cidadãos preocupados alegam que o tempo é “curto” e eles têm que cuidar do 

próprio trabalho, da própria diversão, do próprio consumo etc. Ah, e ainda lamentam 

que não podem dar “uma voltinha” de carro, porque “a violência está demais”... 

Nesse universo, poucos são os “heróis” engajados na projeção de melhores 

dias para os jovens, auxiliando-os e instruindo-os. 

A mídia, também, não aparece tanto quando é para falar de temas que 

entram em colisão com preceitos da religião dominante. Prefere ficar “em cima do 
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muro”, dividida entre terrenos secularizados e sacralizados e diante de 

condicionantes sócio-culturais que interferem no destino da sociedade. 

Quantas inquietudes para um assunto tão comum nas vidas das pessoas! 

Afinal de contas, quantos são os brasileiros e brasileiras que estão praticando sexo, 

neste exato momento? Assunto tão comum (praticado) assim deveria ser de amplo 

conhecimento de todos. 

O “planejamento familiar”, que os constituintes resolveram introduzir na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 226, § 7º, também 

deve ser tema de muitas conversas e assunto bastante conhecido por todos, mesmo 

porque não se vê muita discussão sobre isso. Nem mesmo em casa, com os pais, 

irmãos ou filhos. Ou não é assim? Ou será que, por se tratar de questão de foro 

íntimo, não deve ser objeto de interesse público? 

Se for assim, para que ampliar a consciência sobre a importância do 

planejamento familiar como forma ou uma das formas de efetivação de direitos 

fundamentais no Estado Democrático de Direito? Para que falar de Estado 

Democrático de Direito no Brasil; políticas públicas de educação e saúde; direitos 

sociais, humanos, fundamentais; limites de atuação estatal; orçamento; “reserva do 

possível”; fé, crenças, tabus...? Para que desenvolver reflexões acerca da relação 

entre Sistema Único de Saúde e questões demográficas? Para que vincularmos 

economia, educação, saúde, comunitarismo, pós-positivismo, estado liberal e 

neoliberal aos diversos ritmos de natalidade nas diferentes categorias sociais? Para 

que contextualizar as díspares visões de mundo na estrutura do Estado liberal e 

social, conjugando aspectos da filosofia, sociologia, antropologia, ecologia, 

demografia, psicologia, religião, liberdade, igualdade e dignidade? 

Ao contrário do que possa parecer, o alto índice de gravidezes indesejadas, 

principalmente entre os jovens e adolescentes, indica, pelo menos, que o assunto 

não é tão “dominado” quanto se poderia pensar. Pelo que se tem visto, não há 

preocupação ampla das instituições oficiais e da sociedade civil de promoverem 

amadurecimento abrangente de temas como planejamento familiar, direitos sexuais, 

direitos reprodutivos, métodos contraceptivos. Omissões dessa natureza provocam 
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uma série de reflexos negativos, no presente e no futuro, assim como ocorreu no 

passado. 

E surge outra inquietude: será que diversos problemas sociais que impedem 

ou inibem a efetivação de direitos fundamentais na res publica têm relação direta ou 

indireta com, por exemplo, o citado alto índice de gravidezes indesejadas nas 

categorias sociais mais pobres? Mais diretamente: será que tudo isso relacionado 

com o planejamento familiar é passível de “pré-ocupação” e de efetiva ocupação nos 

campos da educação e da saúde? 

Vamos ver, nas páginas seguintes, em que tentaremos identificar alguns 

aspectos jurídicos, morais, éticos, sociológicos, políticos, históricos e antropológicos 

que envolvem a norma contida no artigo 226, § 7º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil – que estabelece que o planejamento familiar é livre decisão do 

casal –, que esse direito se funda nos princípios da dignidade da pessoa humana e 

da paternidade responsável, e que compete ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito, sendo vedada qualquer 

forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Esse é o objetivo geral 

do presente trabalho, que não tem a intenção de esgotar o assunto, o que seria 

impossível. A principal pretensão é a de propiciar a reflexão de temas relacionados 

com direitos sexuais e reprodutivos no ambiente jurídico, no qual, ainda, são objetos 

de reduzido interesse. 

 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 

Neste trabalho de pesquisa, pretendemos ambientar o tema “Planejamento 

Familiar” às discussões e reflexões entre os juristas, oferecendo-lhes, antes, 

investigação dos contextos histórico, econômico, social e jurídico da população 
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brasileira, até chegar às atuais taxas de natalidade e de mortalidade, às 

discrepâncias na distribuição de renda e de oportunidades, bem como suas 

conseqüências na qualidade de vida. 

Pretende-se, ainda: 

• sugerir formas possíveis e permitidas de implantação de medidas 

sócio-educativas e científicas, a cargo de instituições públicas e privadas, 

filantrópicas ou não, fundadas nos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da paternidade responsável, para disseminar a assimilação do 

conceito de planejamento familiar de que trata a norma contida no 

parágrafo 7º, do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil; 

• ampliar o conceito de planejamento familiar para além dos aspectos 

puramente procriativos, de modo que o exercício responsável deste direito 

pressuponha a observância dos direitos à vida, à dignidade, ao livre 

desenvolvimento da personalidade, à integridade física, à liberdade 

religiosa, ideológica e de consciência; à intimidade pessoal e familiar; ao 

matrimônio e à constituição de uma família; à maternidade e à infância 

com cuidados e assistência especiais; 

• refletir sobre o modo como a Administração Pública, em sintonia com 

os princípios constitucionais, poderia expandir as “ações de atenção à 

mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento 

global e integral à saúde” (art. 3º, Lei 9.263/96), sob os regulares 

mecanismos de fiscalização estabelecidos pelas instâncias gestoras do 

SUS, responsável pela prestação das ações vinculadas à Lei 9.263/96; 

• pesquisar os motivos que impedem o SUS de garantir, em sede de 

prestação de serviços, total e eficaz atenção à mulher, ao homem e ao 

casal, mantendo deficitários os programas de atenção integral à saúde; 

• estudar a extensão razoável da atuação dos formuladores e gestores 

de políticas na área da saúde, na “assistência à concepção e 

contracepção”; no “atendimento pré-natal”; na “assistência ao parto, ao 

puerpério e ao neonato”; no “controle das doenças sexualmente 

transmissíveis”; no “controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do 
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câncer de mama e do câncer de pênis” (parágrafo único do art. 3º da Lei 

9.263/96); 

• pesquisar como o legislativo vem atuando, em relação ao tema deste 

trabalho, nas esferas federativas, assim como quais pontos e aspectos 

podem ser mais trabalhados na produção legiferante; 

• expor como o Judiciário vem se pronunciando acerca dos direitos 

sexuais e reprodutivos e como poderá, por meio da jurisprudência, 

projetar-se como espaço oficial argumentativo de definição e explicação 

dos dispositivos jurídicos relativos a esses direitos, a fim de que as 

decisões contribuam como condicionantes das práticas sociais e políticas; 

• refletir sobre as possibilidades de contribuição do Ministério Público, da 

Ordem dos Advogados do Brasil e das escolas de Ciências Humanas para 

o desenvolvimento do tema e proliferação de discussões a ele atinentes; 

• discutir a eficácia das políticas de planejamento familiar, para que se 

promovam avanços em áreas ainda imobilizadas pelas crenças e pela 

desinformação, focalizando-se tais investidas como necessárias ao 

amadurecimento da validade e eficácia dos direitos civis e políticos, até 

hoje amarrados às posturas (ou imposturas) dominadoras do Estado, 

ainda culturalmente moldado pelas antigas e atuais interferências da 

Igreja; 

• analisar os reflexos das políticas populacionais frágeis e paternalistas e 

apontar, sob a ótica constitucional, quais as bases jurídicas que poderiam 

amparar medidas administrativas desejáveis e aptas a elevarem o auxílio à 

população, auxílio esse que pode ser emergencial, profilático e educativo; 

• opinar sobre como a Administração Pública, nas esferas da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pode e deve coibir práticas 

discriminatórias que restrinjam o exercício do direito à livre orientação 

sexual, a fim de se garantir o direito à decisão livre e responsável sobre o 

número de filhos pretendido e o intervalo entre seus nascimentos, os 

métodos anticoncepcionais a serem ou não utilizados e o acesso a 

serviços de saúde reprodutiva seguros e eficazes; 

• sugerir formas e métodos que podem ser adotados pela Administração 

Pública para construir e solidificar, por meio das atividades jurídico-
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administrativas desempenhadas por ela, conceitos que propiciem ao 

indivíduo a compreensão de sua importância como cidadão e sujeito de 

direitos e deveres, sem condicionamentos religiosos ou ideológicos, a fim 

de que lhe sejam propiciadas melhores condições materiais e morais, bem 

como a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, e assim sucessivamente; 

• propor quais as formas possíveis de atuação da Administração Pública, 

que possam trazer reflexos eficazes à sociedade, a fim de se efetivar o 

planejamento familiar responsável no Brasil, bem como legitimar este 

direito frente à diversidade de opiniões e crenças, em Estado que se 

pretende pluralista e laico. 

 

 

1.3. Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

 

O embasamento teórico do presente trabalho foi adquirido a partir de estudos 

específicos de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito de Família, 

Biodireito, Direito Ambiental, Ciência Política, Filosofia do Direito, História, 

Sociologia, Sexologia, Psicologia, Antropologia, Geografia, Religião, Saúde 

Reprodutiva, sempre com enfoque específico às ações públicas e privadas 

destinadas à regulação da fecundidade e ao planejamento familiar. 

As fontes de pesquisa foram basicamente livros, revistas, jornais, anais de 

congressos, monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado, filmes, 

entrevistas, artigos, Internet, programas televisivos, jurisprudência, leis, projetos de 

lei, consultas a órgãos oficiais e a ONG’s. 

Entrevistamos operadores do direito, professores de Direito e Sociologia, 

profissionais da área de saúde reprodutiva e profissionais de outras áreas do 

conhecimento científico, pessoas “simples” que residem em áreas de risco e favelas, 
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integrantes de comunidades mais pobres, agentes e líderes comunitários, bem como 

pessoas do nosso convívio diário que muito acrescentaram às nossas convicções ou 

ampliaram nossas inquietudes e dúvidas. 

Consultamos inúmeros gráficos em livros de Geografia e História, revistas 

científicas e sites de institutos de pesquisa. 

Participamos, na Internet, de grupos de discussão - jurídica ou não - sobre o 

tema, a fim de, principalmente, conhecermos a diversidade de pensamentos e 

propostas visando soluções aos problemas sociais relacionados à densidade 

populacional. 

Pesquisamos como se instrumentalizariam, na prática, as ações mais 

eficazes para garantia e proteção de direitos sexuais e reprodutivos, tendo como 

abordagem central o planejamento familiar, sob o paradigma do Estado Democrático 

de Direito, da dignidade da pessoa humana, da paternidade responsável, de acordo 

com a Constituição de 1988. 

Buscamos enfocar questões históricas e contemporâneas que reclamam a 

atenção dos operadores do Direito, tais como as relativas à planificação familiar, 

utilização de métodos contraceptivos, aborto, mortalidade infantil e materna, 

reprodução assistida, doenças sexualmente transmissíveis, educação sexual, saúde 

reprodutiva e, principalmente, efetividade de direitos fundamentais. 
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2. FAMÍLIA E SOCIEDADE 

 

 

2.1. Família européia em tempos de mudança 

 

 

Religiosamente tratada como “base de sustentação da sociedade”, a família é 

instituição bem anterior à modernidade. A mistura entre instintos reprodutivos e 

misticismo, desde épocas remotas, caracterizava a formação e o destino das 

famílias. Formas de enxergar Deus, a vida, o mundo e o ser humano passaram por 

variações no tempo e no espaço (NASCIMENTO, 2003, p. 47), sempre direcionadas 

pelas crenças e costumes, pela moral e pela religião, pelo pensamento, enfim, por 

tudo o que influenciava os conceitos de sociedade, de coletividade, de família, de 

paternidade, de maternidade, de filiação. 

Platão, cujo pensamento é a síntese das grandes correntes filosóficas do 

mundo antigo, adota, em suas idéias, princípios de organização da sociedade e do 

Estado, sempre projetando comparações entre os universos individual e coletivo. E, 

nesta passagem do micro ao macro, do interior ao exterior, ele referencia, por 

exemplo, a família como a primeira sociedade constituída. Em República, afirma 

que a melhor cidade é a que mais se aproxima do indivíduo. Se algum indivíduo 

sofre por alguma adversidade, toda a sociedade sente. De igual modo, se acontece 

algo bom ou ruim com algum cidadão, o Estado se alegra ou se aflige, conforme o 

caso: 

 

O que dá origem a uma cidade é, acredito, a impotência em que se encontra 
cada indivíduo de se bastar a si mesmo. (PLATÃO, 1993, p. 369 b) 
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Para Aristóteles, a aldeia é a primeira sociedade que se forma para satisfação 

de necessidades que vão além do cotidiano. Composta de várias famílias, cujos 

membros se chamam "parentes", filhos e netos, a aldeia parece ser uma colônia da 

família, inteiramente conforme as leis da natureza. A sociedade perfeita é a cidade, 

composta de várias aldeias, “originando-se, sem dúvida, em razão da própria vida, 

mas estruturando-se e existindo em função do bem-estar. Por isso, se as primeiras 

sociedades se constituíram por lei da natureza, a cidade também é uma decorrência 

dela”. (ARISTÓTELES e a cidade, 1978) 

O discípulo de Platão entendia que a cidade é anterior, por natureza, à família 

e ao indivíduo, já que o todo é, necessariamente, anterior à parte. 

 

Com efeito, se cada um não se basta a si mesmo separadamente, estará na 
mesma situação das demais partes com referência ao todo. E o que não 
pode viver em sociedade, e não necessita de nada para sua própria 
suficiência, não fazendo parte da cidade, ou é uma fera ou é um deus. 
Desse modo, existe em todos uma tendência natural a essa associação, e o 
que primeiro a estabeleceu trouxe à humanidade o maior dos bens. 
(ARISTÓTELES e a cidade, 1978) 

 

De Platão, passando pelo “bem comum” de Tomás de Aquino (1225-1274)1, 

pela Escola do Direito Natural – que alterou profundamente a estrutura tradicional da 

família – até alcançar a Idade Moderna, a Europa vivenciou uma infinidade de 

experiências e transformações. Desenvolveram-se a concepção e a organização da 

sociedade sob uma ótica organicista e mecanicista. As antigas reflexões sobre as 

origens e a natureza da vida social tornaram-se conteúdo das ciências, que, em 

continuidade, sintonizaram-se às transformações econômicas, políticas e sociais e 

às correntes de pensamento que estabeleceram os alicerces da modernidade no 

ocidente: o racionalismo, o empirismo e o Iluminismo. Os sistemas filosóficos e 

científicos desenvolveram-se naqueles tempos de intensa mudança e geraram 

                                                
1 Para Tomás de Aquino, o bem comum é a finalidade principal da sociedade organizada, cabendo ao 
Estado garantir ao homem, como membro da aludida sociedade, as condições essenciais para a 
consecução de seu bem-estar material, imposto pelo instinto humano de conservação (De regimini 
principum, lib. I, Cap. XV). (SOARES, 2004. p. 15-16) 
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conflitos políticos e ideológicos após o período medievo. Desestruturaram-se, 

paulatinamente, os princípios que sustentavam o antigo regime. 

A Primeira Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, provoca 

reações diversas. Cresce o desejo de maior participação política, ao mesmo tempo 

em que a modernização coloca massas de trabalhadores e suas famílias à margem 

da realidade, da cobertura das instituições oficiais e da eficácia e proteção das leis. 

Fluxos migratórios aceleram a urbanização e modificam a paisagem social e a 

organização política. Acumulam-se processos de marginalização nos centros 

econômicos com o êxodo de “iludidos”, que perderam oportunidades no campo. 

Instala-se o caos, com a pobreza, a violência, a promiscuidade, o alcoolismo, a geral 

falta de infra-estrutura, de condições sanitárias e de acesso aos meios de 

preservação da saúde. A vida em família, em algumas categorias sociais, cede 

espaço à vida solitária no trabalho. “Nascimentos ilegítimos” ampliam-se. Cresce o 

individualismo. Modificam-se, significativamente, os costumes, os valores, os 

sentimentos, os comportamentos, a percepção do tempo. O empresário passa a 

comprar horas de trabalho. Os trabalhadores enfrentam jornadas extensas e 

condições péssimas. Sobrevêm fome, doenças, epidemias. Com a urbanização 

desestruturada, elevam-se as taxas de natalidade e mortalidade.2 A expectativa de 

vida aumenta com o desenvolvimento da ciência. A Europa sofre crescimento 

populacional. 

 

Entre 1800-1850, o crescimento populacional da Europa foi de 43%. Alguns 
países ultrapassaram os 50%. Na França, no início do século XIX, a 
expectativa média de vida subiu a 38 anos, e 7% da população já chegavam 
aos 60 anos, embora 44% não passassem dos 20 (QUINTANEIRO; 
BARBOSA; OLIVEIRA, 2002, p. 11). 

 

                                                
2 Natalidade: “percentagem de nascimentos de uma comunidade em determinado período de tempo” 
(Dicionário Aurélio eletrônico). Taxa de natalidade: quociente entre o número de nascidos vivos em 
um ano civil e a população total no meio do ano civil. Representa a freqüência com que ocorrem os 
nascimentos em uma população. (Taxa de natalidade = nascimento por ano X 1.000/população 
absoluta). Taxa de mortalidade: quociente entre o número de óbitos ocorridos durante um ano civil e a 
população total no meio do ano civil. Representa a freqüência com que ocorrem os óbitos em uma 
população. (Taxa de mortalidade = morte por ano X 1.000/população absoluta). (MORAES, 2005, p. 
366) 
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Nas fervuras desse ambiente de rápidas transformações na Europa, 

amadurece o “espírito” do capitalismo; aumenta a ambição pelo lucro. Cresce o 

campo de ação do próprio capitalismo que, “em bases mecânicas” (MAX WEBER, 

2004, p. 165), rompe paradigmas e sobreleva a proteção à propriedade privada. 

Deslizando pelas “ondas” de ordem e progresso, os europeus são inseridos 

em contexto desafiante da consciência. A esfera individualista do jusnaturalismo3 se 

modifica em uma sociedade que se torna cada vez mais complexa 

 

à medida que se aperfeiçoam os mecanismos da divisão do trabalho 
humano, com o aproveitamento e o controle dos recursos naturais, com a 
descoberta, a invenção e o acelerado desenvolvimento tecnológico de 
instrumentos de trabalho e de defesa. (SOARES, 2004, p. 14) 

 

Nessa miscelânea cultural produzida pelas pretensões e pelos conflitos 

materialistas, ascéticos, filosóficos, científicos e espirituais, desenvolvem-se novas 

forças sociais que confrontam pilares tradicionais, inclusive, no âmbito da família. 

Neste aspecto, mudanças ocorreram 

 

tanto no que se refere ao status de seus membros segundo sexo e idade, 
como à natureza das relações pessoais e jurídicas entre eles. Em questões 
tais como o controle de propriedades por parte das mulheres, a relativa 
autonomia dos filhos, a abolição do direito de primogenitura, houve avanços 
significativos, dependendo da dinâmica interna das sociedades. 
(QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 2002, p. 11) 

 

São forças sociais que, em sua natureza coletiva, mascaram o crescente 

individualismo que resulta na gênese da “solidão das massas”. 

 

                                                
3 Segundo Mário Lúcio Quintão Soares (2004, p. 14), a sociedade, “no sentido jusnaturalista, era 
entendida como produto da conjugação de simples impulso associativo natural e da cooperação da 
consciência e da vontade humana”. 
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Essa implosão social já estaria se manifestando pela desagregação de 
valores fundamentais, como aqueles ligados à família e à cidadania. Assim, 
alcoolismo, drogas, a separação de casais, a paternidade singular, a 
apatia/desinteresse político, a paranóia coletiva em torno de padrões 
estéticos e uma sensação generalizada de stress seriam conseqüências de 
uma sociedade formatada pela visão liberal. (CRUZ, 2004, p. 153-154) 

 

O universo das relações afetivas também se torna mais complexo. Em 

contrapartida, houve natural reação contra a tendência ao relaxamento dos laços 

familiares, a qual se acentuou, conforme aponta Orlando Gomes, “com a intervenção 

do Estado pelo reconhecimento da importância social da família” (2001, p. 42). 

Com isso, as transformações da modernidade propiciam consolidação e 

crescimento da importância de determinadas instituições, “entre elas o amor 

romântico, o casamento por escolha mútua, a estrutura nuclear da família, o 

reconhecimento da infância e mesmo da adolescência enquanto fases peculiares da 

vida” (QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 2002, p.11). Sob as influências do 

Iluminismo, a sensibilidade humana se evidencia, modificando atitudes, 

comportamentos, valores. A noção de liberdade transcende limites historicamente 

construídos e passa “a conotar emancipação do indivíduo da autoridade social e 

religiosa, conquista de direitos, e autonomia frente às instituições” (QUINTANEIRO; 

BARBOSA; OLIVEIRA, 2002, p. 13). Abandonam-se, aos poucos, nas categorias 

mais estruturadas das comunidades, critérios estamentais para escolha do marido 

da filha ou da esposa do filho. Diminui-se a incidência de interesses (políticos e/ou 

econômicos) na definição dos casais que irão dar seguimento às tradições 

familiares. 

Surgem espaços privados, diferenciados do local de trabalho, e onde se 

promove a ampliação do sentimento de família, em meio a processos de 

racionalização, de secularização. Idéias iluministas e revolucionárias da burguesia 

ensejam a adoção de posturas laicizadas por parte do Estado. Separam-se – pelo 

menos em tese – o poder político e o religioso. A Revolução Industrial afeta 

conceitos de vida. A educação tem ampliado o seu alcance social, na medida em 

que a instrução torna os seres humanos bons e iguais, além de aptos a realizarem 
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ações racionais que tragam ordem ao mundo.4 Tudo isso interfere, em maior ou em 

menor intensidade, nas questões da intimidade. Também nesse rumo, começava-se 

a pensar, e mesmo a promover, em algumas esferas, a igualdade civil entre os 

sexos. O século XX reserva uma multiplicidade de acontecimentos que modificam a 

noção de vida, de sociedade, de família, a começar pelo fordismo, que refletirá nas 

relações sexuais. 

 

 

2.2. Submissão feminina desde a Antigüidade e reflexo na taxa brasileira de 

natalidade 

 

 

C. G. Jung descreveu arquétipos femininos, a partir das seis deusas do 

Olimpo grego, os quais revelaram conceitos como "androginia", "anima", "animus", 

"complexo de castração" e "complexo de inferioridade". Com isso, refletiu como, 

quando e por que o discurso da humanidade tornou-se eminentemente masculino. A 

mitologia pôde ser utilizada como importante instrumento para a manutenção de 

determinada elite, assim como pôde "normatizar", juridicamente, certos estereótipos, 

reproduzindo-os infinitamente, "legitimando" tabus e preconceitos que segregaram a 

mulher (KONSEN, 2005). 

A literatura épica e as tragédias gregas, utilizadas como importantes fontes 

históricas, atestam como as mulheres foram vítimas da bárbara introdução da 

sociedade patriarcal-militar e indicam várias instituições sociais que foram criadas 

por homens, dos homens e para os homens – entre as quais o Direito (KONSEN, 

2005). 

                                                
4 A desordem era mero resultado da ignorância. 
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Na antiga sociedade grega, portanto, a mulher era inferior e perigosa, 

responsável por espalhar todos os males pelo mundo (Pandora). A família grega 

existe em função da polis e, sua forma natural, considerada mais adequada, é a que 

mantém a subordinação de mulheres, crianças e escravos. A mulher era 

marginalizada e, ao mesmo tempo, condicionada ao exercício da maternidade e ao 

cumprimento dos deveres do matrimônio. Situação que, basicamente, persistiu na 

família romana, submetida a um patriarcado com valores morais e civis rígidos. Na 

Idade Média, a sujeição feminina encontrava-se na ordem natural das coisas. O 

homem deveria ser governado pela sabedoria divina, e a mulher, pelo homem. Ao 

tempo da Suma Teológica de Tomás de Aquino, da prevalência das idéias de 

Aristóteles e das “verdades” traduzidas pela Igreja Católica, somente as mulheres da 

nobreza e de posse tinham acesso à educação formal (conventos). 

A mulher – ser “responsável” pelos pecados da humanidade – atravessou 

séculos de submissão e desprezo. Condenadas pelos moralistas cristãos como 

pérfidas, frívolas e luxuriosas, as mulheres não deveriam se deleitar com os 

prazeres físicos, entre eles o sexual. 

Entre a maldade (Eva) e a perfeição (Maria, “mãe de Deus”), entre a opressão 

e a santificação, as mulheres trilharam no tempo, enfrentando obstáculos 

aparentemente intransponíveis. A “caça às bruxas” não foi capaz de impedir os 

progressos femininos e sua participação decisiva nos rumos e destinos das 

sociedades. Aquilo que hoje chamamos de tortura, de extermínio, de preconceito, de 

desrespeito aos direitos humanos, ontem fazia parte dos costumes graciosamente 

impostos, em nome de Deus. As parteiras executadas e as curandeiras queimadas 

foram precursoras, anônimas, de notórias ciências, como a Medicina. 

Nesse amargo “túnel do tempo”, sob a ótica feminina, as transgressões 

sexuais eram ligadas à transgressão da fé e, por conseguinte, à transgressão 

política. Nesse caso, as mulheres eram punidas como indutoras do pecado. Em 

manuais de caça às bruxas, por exemplo, o demônio exercia domínio por meio do 

controle e da manipulação dos atos sexuais. Pela sexualidade, ponto mais 

vulnerável de todos os homens, o demônio se apropriava do corpo e da alma. As 

mulheres eram agentes do demônio. 
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Responsável por paixões desordenadas, abortos, estragos nas colheitas, 

doenças, as mulheres, estigmatizadas em O Martelo das Feiticeiras (Malleus 

Maleficarum), de 1484, o mais famoso manual de caça às bruxas, inclinaram-se a 

trágicas passagens na histeria supersticiosa forjada pela Igreja Católica. 

Na Alta, na Clássica e na Baixa Idade Média, as mulheres experimentaram os 

efeitos de uma dominação dos homens fundada em razões de fé e chegaram à 

Idade Moderna inferiorizadas pelas normas eclesiásticas, que, após 1500, foram 

“apresentadas”, de variadas formas, aos habitantes da Terra de Santa Cruz. A 

frigidez era a regra e o orgasmo, coisa do diabo. 

 

A nação brasileira nasceu sob a invocação da cruz. Já foi chamada Terra de 
Santa Cruz. O primeiro ato solene a que o solo recém-descoberto assistiu 
foi a celebração da missa. Ninguém recusa a participação que a igreja teve 
na evangelização e na educação dos primeiros brasileiros. Os jesuítas e 
outras ordens religiosas trouxeram para esta parte do planeta uma fé que 
passou a integrar o ethos nacional. A cristianização foi preocupação 
permanente do colonizador e é constatável a profunda inserção de nossa 
cultura na chamada civilização cristã. (NALINI , 2005) 

 

Sob influência intelectual da escolástica5, no meio em que viviam, as 

mulheres brasileiras não-escravas eram, em regra, educadas apenas para a 

procriação. Detinham-se na submissão ao homem. Amantes negras (comborças) 

eram submetidas aos desejos sexuais do senhor de engenho. As escravas 

domésticas (mucamas) ajudavam a sinhá-dona (mulher do patriarca) nas tarefas 

caseiras. A sinhá, submissa, obediente e temerosa ao senhor de engenho, conduzia 

suas filhas, as sinhazinhas, ao aprendizado de prendas domésticas, como o bordado 

e a preparação do enxoval para o casamento. Em mundos opostos, tanto na casa-

grande quanto na senzala, devia-se obediência ao proprietário do engenho: o 

patriarca. 

No Brasil, além de culturas sexuais importadas da Europa continental e da 

África, sempre houve incentivos para o crescimento da população, as miscigenações 
                                                
5 Linha de pensamento surgida no seio da filosofia medieval, de acentos notadamente cristãos, 
surgida da necessidade de responder às exigências de fé, ensinada pela Igreja Católica. 
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e as poligamias, características de uma sociedade em que foram ampliando-se as 

desigualdades. Mas, como dito, o patriarcado, originado da tradição romanística, 

erigiu-se como forte fator de influência nas instituições brasileiras e não deixou 

totalmente de caracterizá-la. 

Transformações lentas significaram permanência de famílias patriarcais no 

poder das instituições. A classe média que se formava tentava assumir o modelo 

patriarcal de família, enquanto famílias mais pobres continuavam a herdar as 

conseqüências de um passado de submissão escravocrata. O homem do século XIX 

e, por muitas décadas, do século XX impunha vontades e ritmos às vidas da esposa 

e dos quase sempre numerosos filhos. 

Desde sempre prevaleceram, e ainda preponderam em certos ambientes 

sociais brasileiros, interesses individuais, egoístas e egocêntricos dos homens – 

avalizados por sua força física superior. Conforme já se disse, a história da mulher 

brasileira é história de silêncios, de passado opressor, de sujeição, de inferioridade 

(QUINTAS, 1986, p. 181).6 

A partir de um olhar sobre realidades escravocratas do passado e o modo de 

concentração de riquezas, ficam patentes algumas das origens da alta taxa de 

concentração de pessoas pobres por metro quadrado, o que redunda em outras 

formas de escravidão7, que permanecem em virtude de necessidades primárias de 

sobrevivência no “Capitalismo defeituoso”, no seio do Estado de bem-estar social 

que se viu diante de patentes iniqüidades sociais. No interior de áreas afastadas do 

amparo estatal, reproduz-se a pobreza em ritmo acelerado, na medida em que as 

mulheres, que continuaram submissas aos homens, procriam com grande 

intensidade, onde as relações sexuais são “precoces” (QUINTAS, 1986, p. 168) e “a 

ausência de educação sexual faz com que a adolescente se lance no mundo sem a 

menor informação”, e, muitas das vezes, com traumas e choques (QUINTAS, 1986, 
                                                
6 Na sua anterior incapacidade relativa, a mulher se assemelhava aos silvícolas (art. 6º, II, Código 
Civil/1916). Após a edição do “Estatuto da Mulher Casada”, em 1962, ela passa a ser considerada 
“colaboradora” do marido na direção do lar. Foi-lhe permitido exercer profissão, independentemente 
de autorização do marido. 

7 Relatório do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher, publicado em 2000, 
estimou que o tráfico de mulheres e crianças atinge, anualmente, um milhão de pessoas em todo o 
mundo e movimenta entre 7 e 12 bilhões de dólares por ano (COMPARATO, 2004, p. 298). 
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p. 170). O “sexo predomina como a linha mestra do comportamento”, sendo 

ignoradas as demais diferenças (que não biológicas e reprodutivas) entre homem e 

mulher. A sexualidade, assim, é alvo de todas as atenções (QUINTAS, 1986, p. 

172), e a maternidade se apresenta como “compensação biológica e afetiva” (auto-

afirmação da mulher) e como “compensação social”. Valoriza-se o “reconhecimento 

na comunidade na forma de respeito e acatamento às mulheres, fêmeas 

procriadoras de uma numerosa prole” (QUINTAS, 1986, p. 159). 

Sob outro enfoque, a teoria do poder, em Foucault, forma o eixo da história da 

sexualidade. Tal como a entendemos na sociedade ocidental, a sexualidade é vista 

como “um produto do poder, ao invés de o poder ser o repressor da sexualidade”, 

conforme Anthony Giddens (1998, p. 317). A verdade sobre o sexo, como 

identificação da nossa verdade com a nossa sexualidade, encontra-se ligada às 

grandes estratégias de poder que, desde o século XVIII, produzem a sexualidade e 

nos oferecem a nossa identidade sexual. As verdades íntimas sobre o sexo fazem 

parte desse dispositivo de poder. “O sexo teve um significado especificamente 

político nos tempos modernos porque abarcava características e atividades que 

estavam na interseção entre disciplina do corpo e controle da população”. O poder é 

o meio pelo qual as coisas acontecem, “a produção das coisas, do conhecimento e 

das formas de discurso, e do prazer” (GIDDENS, 1998, p. 317). E o poder é, 

simultaneamente, causa e efeito. 

Entre poder e pobreza, ampliam-se as exclusões sociais e milhões de 

pessoas ficam à margem da sociedade dita organizada. E, de exclusão em exclusão, 

o social brasileiro chegou aos anos 60, 70 e 80 à mercê de canais “clássicos” 

efetivos para o exercício da cidadania, como educação, saúde, justiça, seguridade 

social, trabalho. E isso também refletiu na formação da família brasileira, 

principalmente após a admissão da mulher no mercado de trabalho, o surgimento da 

pílula anticoncepcional e os desdobramentos dos movimentos feministas, em plena 

ditadura militar. 

Conforme se verá, as mulheres herdaram posturas diversas quanto à 

procriação. Não é regra geral, mas, basicamente, as mulheres que conseguiram 

transcender as amarras da histórica submissão, que residem em grandes cidades e 

dispõem de maior nível de escolaridade, têm, hoje, menos filhos do que as mulheres 
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com menor nível de escolaridade, que vivem em zonas rurais ou em áreas pobres 

dos centros urbanos. 

 

 

2.3. Direito de família no Brasil: a influência canônica e a secularização 

 

 

O conceito de família, no Direito e na legislação, inseriu-se, na história 

brasileira, em uma sociedade discriminadora da mulher (e da criança), carregando 

consigo, sob a forte influência do direito canônico e português (Ordenações 

Filipinas), o pensamento da Igreja. “A autoridade do direito canônico foi conservada 

até a lei de 1890, que instituiu o casamento civil” (GOMES, 2001, p. 9). A lei civil, 

reproduzindo várias regras do direito canônico, manteve, durante muito tempo, o 

princípio da indissolubilidade do vínculo conjugal e a manutenção da eficácia do 

casamento religioso8, até a Emenda Constitucional nº 9, em 1977, que instituiu o 

divórcio no Brasil. 

 

Na organização jurídica da família hodierna é mais decisiva a influência do 
direito canônico. Para o cristianismo, deve a família fundar-se no 
matrimônio, elevado a sacramento por seu fundador. A Igreja sempre se 
preocupou com a organização da família, disciplinando-a por sucessivas 
regras no curso dos dois mil anos de sua existência, que por largo período 
histórico vigoraram, entre os povos cristãos, como seu exclusivo estatuto 
matrimonial. Considerável, em conseqüência, é a influência do direito 
canônico na estruturação jurídica do grupo familiar. (GOMES, 2001, p. 40) 

 

                                                
8 “A separação da Igreja do Estado criou prevenções contra o casamento religioso, mas foi 
restabelecida sua eficácia, uma vez observadas certas exigências”. (GOMES, 2001, p. 9) 
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Ainda que se tenha presenciado secularização de instituições tidas antes 

como puramente religiosas, é inegável que a Religião e a Moral continuam a 

influenciar “a formação dos costumes familiares e as relações provenientes”. O 

Direito de família no Brasil “é dominado realmente pelas concepções religiosas e 

éticas do catolicismo, das quais, entretanto, vem se afastando ultimamente”. Orlando 

Gomes acrescenta, ainda, que até a interpretação das regras de direito de família, 

cujas fontes são religiosas, não deve ser feita da mesma maneira que as das outras 

normas de direito civil (2001, p. 10). 

No tempo constitucional redemocratizado, igualaram-se a mulher e o homem 

em direitos e obrigações (art. 5º, I). A igualdade avançou, pelo menos teoricamente, 

ao campo matrimonial, declarando que direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher (art. 226, § 5º), 

consolidando, no Brasil, a idéia, há várias décadas materializada pela Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, de 1948, de que “os homens e mulheres devem 

gozar dos mesmos direitos, não só durante o seu casamento, como após a sua 

dissolução” (art. 14). Entendendo e proclamando a família como “base da 

sociedade”, a Constituição determina que ela “tem especial proteção do Estado” (art. 

226, caput). 

O atual tratamento constitucional e infraconstitucional dado à família busca se 

adequar à realidade, em que a instituição casamento, em sua formalidade, perde 

terreno, na medida em que não é mais exigido para que a entidade familiar seja 

constituída (art. 226, § 3º).9 Não por “culpa” do Constituinte, mas se engrandeceu a 

cultura concubinária, típica de uma sociedade integrada por seres humanos mais 

individualistas, independentes e, ao mesmo tempo, mais inseguros frente às 

incertezas. A Constituição ampliou, importa afirmar, a conceituação e a tutela da 

família após os processos de eliminação paulatina da economia doméstica pela 

economia de mercado e de troca das reuniões no lar pelas compras eufóricas nos 

                                                
9 De 1991 a 2002, houve queda de 4% no número de casamentos realizados, que duram, em média, 
10,5 anos, conforme pesquisa realizada pelo IBGE em 2002. 
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shoppings. A família natural foi enaltecida como realidade social digna de tutela 

jurídica.10 

É em virtude de tais desdobramentos que o conceito de família, hoje, deve 

assimilar a tendência tanto do homem quanto da mulher ao individualismo, à busca 

de independência financeira e ao imediatismo. Isso se reflete em vários fatores que, 

inclusive, desestruturam, de alguma forma, o vínculo familiar, atualmente. 

Há quem diga, conforme lembra Roberto Maurício Genofre (DE CARVALHO 

[org.], 2005, p. 99-100), na obra A família contemporânea em debate, citando 

Lévy-Brul, que o traço dominante da evolução da família é a sua tendência a se 

tornar um grupo cada vez menos organizado e hierarquizado e que cada vez se 

funda mais na afeição mútua. Juntamente à importância dada às questões afetivas, 

cada vez os grupos familiares se vêem desprovidos de conjunto. Trabalho, televisão, 

solidão, carência afetiva e consultórios de Psicologia tomam o lugar de almoços e 

jantares familiares. A afeição mútua torna-se objeto de busca frenética. Em 

contrapartida, os casamentos, as uniões estáveis e as sociedades de fato estão se 

tornando cada vez mais breves e com menos conteúdos moral, sensível e ético, 

sejam quais forem as categorias sociais. 

Por que será? 

 

 

 

 

 

                                                
10 Merece destaque o fato de que os direitos matrimonial e de parentesco se fizeram acompanhados, 
a partir de determinado momento, do direito assistencial, que também passa a integrar, com mais 
ênfase, o Direito de família. Incluem-se no direito assistencial “os preceitos de proteção à família, que 
disciplinam a assistência prestada, sob várias formas, pelo Estado”. A proteção à família manifesta-se 
nas legislações que regulam gratuidade do casamento civil, pensões alimentícias, mútuos para 
casamento, situação dos filhos naturais, sucessão da brasileira casada com estrangeiro, bem de 
família, abonos familiares e situação das famílias miseráveis (GOMES, 2001, p. 2-3). 
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2.4. Assunto de interesse geral 

 

 

Tradicionalmente, a família, sujeito social, constitui-se em grupo de pessoas 

ligadas entre si pelos vínculos de casamento, parentesco ou afinidade. Porém, não é 

só. Como se viu, a variabilidade social e histórica da instituição família desafia 

qualquer conceituação generalizante, segundo Heloisa Szymanski, em A família 

contemporânea em debate (DE CARVALHO [org.], 2005, p. 23-27). “O mundo 

familiar mostra-se numa vibrante variedade de formas de organização, com crenças, 

valores e práticas desenvolvidas, a busca de soluções para as vicissitudes que a 

vida vai trazendo”. Nessa mesma obra, Elisabete Dória Bilac completa 

 

Ao mesmo tempo, a generalização do termo ‘família’, para designar 
instituições e grupos historicamente tão variáveis, termina por ocultar as 
diferenças nas relações entre a reprodução e as demais esferas da vida 
social. (2005, p. 31) 

 

Na família, realizam-se “fatos básicos” da vida: o nascimento, a união entre os 

sexos (e, hoje, conforme se tem admitido, a união entre homossexuais) e a morte. 

Cynthia Andersen Sarti acrescenta, também na citada obra: 

 

É a esfera da vida social mais naturalizada pelo senso-comum, onde parece 
que tudo se dá de acordo com a natureza, porque a família regula 
atividades de base biológica, como o sexo e a reprodução humana. A 
família constitui, então, um terreno privilegiado para estudar a relação entre 
a natureza e a cultura. (2005, p. 40) 

 

Com Claude Lévi-Strauss (1967), a família entra, definitivamente, para o 

terreno da cultura. O fundamento da família não está na natureza biológica do 

homem, mas na sua natureza social. O casamento possui não só uma importância 
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erótica, mas também econômica, na divisão de trabalho entre os sexos. A 

organização familial é examinada a partir da estrutura lógica das relações de 

parentesco, ao invés de seu conteúdo.11 

De herança em herança histórica, a “família, como problema, tornou-se tema 

atual e os questionamentos sobre sua estrutura ou sua crise interessam tanto ao 

homem comum quanto aos especialistas”, conforme destaca Sheila de Castro Faria 

(FLAMARION; VAINFAS, 1997, p. 241). Há, enfim, uma diversidade que passou a 

interessar à generalidade, que se confronta com toda tentativa de se adotar qualquer 

visão simplista. 

Antes da década de 50, os estudos sobre a família se restringiam, 

praticamente, a “análises genealógicas, quase sempre de grupos de elite, e 

baseados em fontes subjetivas”. Com isso, “a vida familiar da grande massa da 

população não era contemplada”. Foi apenas com o desenvolvimento da demografia 

histórica, naquela década, “com a utilização dos registros de batizado, casamento e 

óbito, e a criação de técnica de reconstituição de famílias”, que advieram as 

primeiras análises demográficas com fundamentos históricos (FLAMARION, 

VAINFAS, 1997, p. 244). Inegavelmente, as bases materiais de tal estudo se 

assentaram em registros documentais da Igreja Católica, os quais vieram a 

estabelecer as diretrizes principais do campo da história da família. Mas, a partir 

disso, a demografia histórica se emancipou dos traços religiosos e revelou olhares 

mais científicos sobre a dinâmica populacional, justificando-se em outros fatores, 

como as idades dos nubentes, recasamentos, fertilidade, expectativa de vida, 

mortalidade etc. 

O dado explicativo para a explosão demográfica ocorrida nos dois últimos 

séculos seria o processo de urbanização e industrialização: “o crescimento da 

população representaria uma resposta à necessidade de mão-de-obra para a 

indústria nascente” (FLAMARION, VAINFAS, 1997, p. 246). A isso se soma a queda 

                                                
11 Levi-Strauss, um dos grandes intelectuais do século XX, considerado o fundador do Estruturalismo 
Antropológico, em meados da década de 1950, autor do livro As estruturas elementares do 
parentesco, um importante estudo sobre a família, lecionou no Brasil de 1934 até 1938 e exerceu 
marcante influência na cultura intelectual da Universidade de São Paulo. Na obra O pensamento 
selvagem, promoveu-se acalorado debate entre Levi-Strauss e Jean-Paul Sartre acerca da natureza 
da liberdade humana, em confronto entre as visões estruturalista e existencialista. 



 42 

da taxa de mortalidade, fruto do desenvolvimento da medicina e da farmácia. Em 

muitos países da Europa, por exemplo, freios no crescimento populacional foram 

impostos com as práticas anticoncepcionais livres, que se conjugaram com um fator 

importante: a vontade de reprodução vinculada diretamente à curva dos salários. 

Essas características são visíveis, no Brasil, apenas em relação às famílias 

dotadas de melhor instrução educacional. Outra realidade se apresenta por detrás 

da pobreza e da desigualdade, crescentes desde a “família patriarcal”, abordada por 

Gilberto Freyre, as quais transitaram pelas décadas de 1960 e 1970, quando, enfim, 

ecoaram três referências básicas, segundo Sheila de Castro Faria: a “demografia 

histórica”, a “análise da economia doméstica” e os “debates interdisciplinares em 

ciências sociais” (FLAMARION, VAINFAS, 1997, p. 242 e 253). Ampliaram-se os 

registros de diferentes formas de organização familiar, muito além do quadro estático 

de família-modelo desta ou daquela ideologia. 

Certos comportamentos e posturas sexuais tornaram-se normais. Daí o temor 

por certas “normalidades” desta natureza, que se embrenham em vasto terreno da 

cultura popular, tão diversificado quanto as misturas étnicas que caracterizam a 

população brasileira, em diversos ambientes coabitáveis. 

Outrossim, passou-se a admitir o universo da “ilegitimidade” – palavra não 

mais “admitida” constitucionalmente – que rondava as filiações. E, hoje, em virtude 

das quebras de alguns tabus, pode-se constatar um número significativo de filhos 

oriundos de relações concubinárias. Alguns desses se somam a outros que foram 

frutos de “aventuras sexuais” irresponsáveis ou descuidadas para formar nova 

categoria de seres humanos sem raízes, às vezes abandonados na rua, ou, até 

mesmo, vítimas de aborto, infanticídio ou filicídio. 

Feitas as devidas ressalvas em algumas áreas desenvolvidas, o Brasil se 

mantém, basicamente, sem condições de sustentar ou acompanhar, com eficiência, 

complexas transformações socioculturais decorrentes da ordem econômica e 

trabalhista. Atravessamos a “era da incerteza” e chegamos ao início do século XXI 

(da “era cristã”) com incrível “diversidade de tipos ou composições das famílias, 

relacionada ao espaço doméstico e aos sentimentos” (FLAMARION, VAINFAS, 

1997, p. 242). 
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2.5. Brasil atual: ritmos diferentes de natalidade 

 

 

É comum ouvir que o prazer propiciado pelo ato sexual, embora prerrogativa 

comum, seja um dos poucos prazeres ao alcance das condições das categorias 

sociais que dispõem de menos oportunidades. Não que o pobre pratique mais sexo 

que o rico; mas o instinto sexual, embora inerente a todos os seres humanos, 

convive, nos ambientes menos estruturados, com a ignorância e com a má 

orientação em relação aos métodos contraceptivos de forma muito mais freqüente. 

Disso resulta que a taxa de natalidade é maior nas categorias que preenchem a 

base da pirâmide social e se expande na mesma proporção da falta de 

oportunidades. 

Soma-se a esse aspecto o fato de que, em muitas situações, o nascimento de 

filhos torna perceptíveis algumas vantagens oferecidas pela legislação, tais como o 

salário-maternidade, a licença-maternidade, a licença-paternidade, o salário-família 

etc. Ocorre que tais benefícios, embora de inegável valia, possuem a brevidade 

inerente ao imediatismo que caracteriza as políticas públicas de auxílio social; 

propiciam grande ilusão, considerando-se os vindouros reflexos na qualidade de 

vida das famílias envolvidas neste drama social. E ainda há a agravante de que 

grande parte dos trabalhadores está inserida na informalidade e, dessa forma, não 

pode desfrutar de algumas destas vantagens.12 

Segundo matéria do Jornal do Brasil, edição de 18 de junho de 2000, 

 

                                                
12 Em artigo intitulado Nascer para quê?, o Promotor de Justiça Marcelo Lessa Bastos sugere, “como 
norma de transição, paliativa, à guisa de teste”, “uma política pública de planejamento familiar, que 
busque estimular as famílias de baixa renda a não terem filhos, através da distribuição gratuita de 
preservativos e pílulas anticoncepcionais e, mais do que isto, através da realização, pelos hospitais 
da rede pública, de cirurgias gratuitas de vasectomia e laqueadura de trompas, para aqueles que 
assim desejarem”. O integrante da Promotoria de Proteção aos Direitos Difusos propõe, até, uma 
espécie de “incentivo para isto, inclusive fiscal”. “Para as famílias de baixa renda, não deveria haver 
um salário família e nem dedução em imposto de renda; mas o pagamento de um imposto por filho 
irresponsavelmente concebido. Quase que uma multa”. (2005) 
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a concentração de renda no Brasil gerou cinco categorias de grupos sociais, 
segundo indicadores do desenvolvimento, publicados há um mês pelo 
Banco Mundial: os miseráveis, que correspondem a 24 milhões; os pobres, 
30 milhões; os quase pobres, 60 milhões; a classe média, 50 milhões; e os 
ricos, 2 milhões. 

 

Anotou-se, ainda, que a renda média dos brasileiros mais ricos é 150 vezes 

maior que a dos brasileiros mais pobres (NETO, 2000, citado por REIS, 2003). De 

fato, as pesquisas mostram que a remuneração e a escolaridade definem padrões 

distintos de fecundidade. 

Os números variam de uma fonte para outra, mas não alteram a essência do 

resultado: a taxa de fecundidade das brasileiras que vivem em famílias com renda 

per capita baixa é bem maior do que a das mulheres de famílias com rendimento 

superior. O mesmo padrão se repete quando se analisa o tempo de escolaridade da 

mulher. As brasileiras sem ou com baixa escolaridade têm mais filhos que aquelas 

que completaram pelo menos o ensino médio. Além disso, as mulheres de maior 

renda e maior escolaridade têm um número médio de filhos inferior até mesmo ao de 

países europeus em que há “estagnação demográfica”. Por outro lado, as brasileiras 

mais pobres e menos escolarizadas têm taxa de fecundidade13 média semelhante à 

de algumas nações pobres africanas, que também não contam com adequada infra-

estrutura. Ainda que a média brasileira esteja abaixo da média mundial, os números 

das pesquisas se traduzem em problemas individuais e coletivos, políticos e 

econômicos. 

Tanto a alta taxa de fecundidade das mulheres pobres quanto a baixa taxa de 

fecundidade das mulheres ricas sugerem preocupações. Há que se ter cuidado com 

o mito de que se alcançará o equilíbrio social por meio das campanhas de redução 

da taxa média de fecundidade da população. As estatísticas informam que, apesar 

da queda da taxa de natalidade nos últimos 30 anos, a miséria e a desigualdade 

aumentaram no Brasil. Políticas públicas atinentes à estrutura e organização da 

                                                
13 Taxa de fecundidade: “estimativa que se faz do número de filhos que cada mulher poderia ter 
durante seu período reprodutivo, considerando-se o número de filhos nascidos vivos de mulheres 
entre 15 e 49 anos” (MORAES, 2005, p. 366) 
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família, sempre tímidas, não implicaram em melhorias na qualidade de vida da 

maioria da população brasileira. E a população duplicou... 

Dados coletados em pesquisas censitárias indicam que são elevados os 

índices de mortalidade de mulheres grávidas. A omissão assistencial é causa de 

outros dados alarmantes: “40% dos analfabetos adultos no Brasil são mulheres; a 

cada 2 horas uma brasileira morre por motivos relacionados à gravidez; a cada 15 

segundos uma mulher sofre algum tipo de violência (física, psicológica ou sexual)” 

(SAÚDE reprodutiva na imprensa, 2003). Há, ainda, o problema da infertilidade, que 

aflige inúmeros brasileiros e brasileiras. 

Enfim, tem-se visto que o Estado, por força de outras questões que entende 

como prioritárias, em muitas ocasiões, priva o cidadão do acesso aos avanços da 

reprodução assistida. Isso se contradiz com a afirmação contida no artigo 1º da Lei 

9.263/96, de que “o planejamento familiar é direito de todo o cidadão”. Embora tenha 

havido redução da taxa de crescimento populacional14 no Brasil, os números ainda 

assustam e a qualidade de vida, em termos gerais, piorou. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, em 2003, lançou estatísticas relativas ao século XX e 

apurou o seguinte: 

 

Entre 1901 e 2000, a população brasileira saltou de 17,4 para 169,6 milhões 
de pessoas, e 10% desse crescimento se devem aos imigrantes. Ao mesmo 
tempo, o Produto Interno Bruto do País multiplicou-se por cem, e o PIB per 
capita, por 12. Enquanto isso, a expectativa de vida de um homem brasileiro 
subia dos 33,4 anos em 1910 para os 64,8 anos em 2000. 

(...) 

Desde 1970, quando os brasileiros eram "90 milhões em ação" (ou, mais 
exatamente, 93.139.037, segundo o Censo daquele ano) e a seleção 
brasileira conseguiu o tricampeonato mundial de futebol, a população do 
País cresceu 82%. Ao longo do século XX, ela tornou-se quase dez vezes 
maior: o Censo de 1900 contou mais de 17.438.434 de residentes. Na 
primeira metade do século, a população triplicou (51.941.767 residentes em 

                                                
14 O “crescimento populacional ocorre devido ao crescimento natural, que é medido por uma taxa 
conhecida como crescimento vegetativo, correspondente à diferença entre a taxa de natalidade e a 
taxa de mortalidade ocorrida durante um ano”. Ao falarmos do crescimento populacional de um país, 
“devemos também considerar, além do crescimento natural, a taxa de migração, representada pela 
diferença entre os que para lá se dirigem (imigrantes) com o intuito de se estabelecer em um novo 
território e os que deixam o país (emigrantes)”. (MORAES, 2005, p. 367) 
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1950) e, na segunda metade, mais que triplicou. Em 2000, já éramos 
169.590.693 pessoas. 

As taxas médias de crescimento da população brasileira durante o século 
XX eram de 2,91% ao ano nas duas primeiras décadas e caíram para 
1,49% nas duas décadas seguintes. A partir da década de 1940, o ritmo de 
crescimento da população voltou a se intensificar e atingiu um pico histórico 
de 2,99% ao ano entre 1950 e 1960, antes de declinar para seu valor 
mínimo, de 1,63%, na década de 1990. Tudo indica que a trajetória 
descendente deverá permanecer no futuro, e a taxa de crescimento 
populacional projetada para 2020 é de 0,71% em média ao ano. 

 

Em termos comparativos, Japão, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, 

Espanha, Dinamarca, Itália e Inglaterra têm crescimento populacional zero ou 

próximo a zero anualmente. Já nos Estados Unidos, o crescimento populacional é de 

1% ao ano, afastando-se dos índices encontrados nos demais “países 

desenvolvidos”. 

O crescimento populacional médio no Brasil ainda assusta, considerando-se 

que o número total de habitantes do país já supera 180 milhões.15 Segundo sua 

Síntese de Indicadores Sociais, o IBGE estima que “daqui a 26 anos o Brasil 

deverá ter 237,7 milhões de habitantes e 40% da população estará no grupo de 

idade entre 30 e 60 anos”. Aqui, vive-se o mesmo drama de outros países populosos 

e subdesenvolvidos, onde as taxas de crescimento populacional se mantêm acima 

de 2,0% e são reduzidas as condições gerais de alimentação, saúde e trabalho, que 

se conjugam com a falta de perspectivas de desenvolvimento social. 

Segundo registros de Egon Nort (1997), “o Primeiro Mundo dobrará sua 

população em 430 anos; o Terceiro Mundo em apenas 36 anos”. Estudioso em 

assuntos como produção de alimentos, fome, crescimento demográfico e 

conseqüências socioeconômicas, Egon Nort, autor do livro Brasil rumo ao primeiro 

mundo, destaca as seguintes projeções: 

 

                                                
15 O FNUAP estima que a população brasileira atinja 227 milhões, no ano de 2025 É a principal 
agência internacional de cooperação em matéria de população. Criado em 1969, é um órgão de apoio 
à Assembléia das Nações Unidas e lidera, na arena internacional, as questões sobre população. 
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Para a população mundial crescer de 1 para 2 bilhões de pessoas, levou 1 
século (1830 a 1930). O crescimento de 2 para 3 bilhões levou 30 anos 
(1930 a 1960), apesar da humanidade ter sofrido a mais destrutiva guerra 
da história durante esse intervalo. O quarto bilhão chegou em apenas 15 
anos (1975). O quinto bilhão chegou em apenas 11 anos (1986). O sexto 
bilhão, que será composto, também, como os anteriores, de mais de 90% 
de filhos de pessoas pobres e carentes, já está quase todo aqui. Os 300 
milhões que faltam, podemos afirmar que fatalmente chegarão antes do ano 
2000, pela falta de assistência em planejamento familiar gratuita aos 
cidadãos pobres. 

A cada segundo a terra ganha 3 novas bocas e perde mil metros quadrados 
de solo agrícola. A cada 10 anos uma nova China nasce nas regiões mais 
pobres da terra. 

 

As estatísticas, enfim, apresentam dois modelos bem distintos de família no 

Brasil: um que se parece com as famílias européias e outro que se assemelha ao 

modelo de países africanos. 

Tornaram-se comuns famílias pobres em que as mulheres têm vários filhos, 

de parceiros diferentes, inúmeros netos. Em regiões como a do sertão nordestino, 

mais pobres, que se isolaram com a urbanização, filho é visita que vem de longes 

centros. O interessante é que o exagerado número de filhos ainda não espanta, 

porque faz parte da cultura de muitas regiões e comunidades, principalmente por 

ausência de devida instrução sobre os métodos anticoncepcionais. Muitas mulheres, 

que fazem parte de um grupo que não saiu de casa e modificou sua própria história, 

nunca ouviram falar de pílula anticoncepcional e muito menos de métodos 

anticoncepcionais. Quando ouviram, já era tarde... 

Entre as parteiras do interior do Brasil - que, além de ajudar a pôr crianças no 

mundo, ensinam, graciosamente, noções de planejamento familiar em lugares onde 

a rede pública de saúde não existe (PARTEIRAS da pátria, 2004) - e a venda ou o 

tráfico de crianças para qualquer fim ou sob qualquer forma, a lamentável distância 

cultural reprime avanços, sufoca boas intenções, realça as críticas dos religiosos. Do 

atendimento pré e perinatal à retirada post mortem de tecidos, órgãos e partes do 

corpo de um ser humano que viveu amargurado e, por necessidades vitais, foi 

seduzido pela criminalidade, anos se passaram de inércia do Estado e da própria 

sociedade “empurrada” ao neoliberalismo, sem aspirações comunitárias. 
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Meninas e mães foi o título sugestivo de uma série de reportagens 

transmitida pelo Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, em dezembro de 

2004. Destacou-se que, entre todas as mulheres brasileiras, são as adolescentes 

que apresentam o maior crescimento da taxa de natalidade no Brasil – “Jovens que 

mal deixaram as bonecas e já cuidam de bebês de verdade”. 

Consta na reportagem que, em 10 anos, de 1991 a 2000, houve muita 

mudança no país, sendo que o número de filhos foi se reduzindo entre as mulheres 

de todas as idades, exceto em uma faixa etária: foi justamente entre as mais jovens, 

de 15 a 19 anos, que a taxa de natalidade explodiu. Um aumento de 25%. 

Na periferia dos grandes centros urbanos, encontram-se muitas adolescentes 

surpresas com a maternidade e ansiosas em relação ao filho(a) que vai nascer. 

Mudanças, em tão pouco tempo, impõem-lhes sérias restrições. Garotas que 

pensavam terminar os estudos se vêem diante de nova e ampla responsabilidade de 

criar filhos, sem, muitas das vezes, a participação do pai, que não assume a mesma 

responsabilidade. 

Em comentário ao artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Evelyn 

Eisenstein (CURY, 2003, p. 60) registra: 

 

As adolescentes engravidam por falta de planejamento, e, muitas vezes, à 
procura de uma relação afetiva, de um objeto de amor, ou somente devido à 
experimentação sexual, sem maiores conhecimentos. Por causa da falta de 
informações, do difícil acesso a serviços especializados, quando existentes, 
e de preconceitos e rejeições sociais, a gravidez na adolescência deve ser 
considerada como de alto-risco pelo sistema de saúde e prioritária, como 
uma demanda social. É necessário enfatizar que a adolescente não pode 
assumir, sozinha, o risco social e o ônus econômico de uma gravidez, o que 
irá perpetuar o ciclo de dependência e desajuste psicossocial. 

 

Embora desponte como força econômica mundial, o Brasil se destaca, 

negativamente, como uma das sociedades mais desiguais do planeta, exibindo 

crescente indigência, altos índices de criminalidade e extrema concentração de 

riquezas, cada vez que indicadores sociais são publicados pelos institutos oficiais de 

estatísticas. 
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Há uma desarticulação institucional que atinge todas as camadas da 

população. “Se continuarmos desarticulados”, diz Marco Aurélio Mendes de Faria 

Mello (2003), Ministro do STF, “discutindo o dever-ser, esperando a conjuntura ideal 

para a ação pertinente, a massa de excluídos da cidadania, órfãos do amparo 

constitucional devido pelo Poder Público, ocupará os vazios de autoridade deixados 

pelo Gigante-Estado, nutrida que estará pelas benesses assistencialistas do 

comando criminoso”. Concordamos, igualmente, quando ele afirma que o momento 

de agir “há muito já tarda” e que “poderemos perder, vez por todas, o controle da 

situação”. Por isso, buscar “as causas, não os efeitos” é lema inadiável. 
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3. PLANEJAMENTO FAMILIAR NO MUNDO 

 

 

3.1. As Nações Unidas e o planejamento familiar 

 

 

Na 1ª Conferência Mundial de Direitos Humanos de 1968, em Teerã, 

finalmente se reconheceu o direito da pessoa a decidir sobre sua reprodução. 

 

A proteção da família e da criança mantém-se como interesse da 
comunidade internacional. Os pais têm o direito humano básico a 
determinar livre e responsavelmente o número e espaçamento dos seus 
filhos. (parágrafo 16) 

 

Realizada em 1974, a Conferência da População Mundial, em Bucareste, foi a 

primeira conferência da ONU sobre população. Aquele foi designado o “Ano Mundial 

da População”, em tempo de ampliar a consciência, promover o desenvolvimento de 

políticas e programas voltados à melhoria da qualidade de vida populacional e à 

expansão da cooperação e assistência internacional. Argumentou-se que o rápido 

crescimento populacional era causado pelo subdesenvolvimento, e não o contrário. 

O documento resultante desta conferência foi o Plano de Ação da População 

Mundial (WPPA), que recomendava a todos os governos respeitar e assegurar, 

independentemente das suas metas demográficas, o direito das pessoas a 

determinar, de uma forma livre, informada e responsável, o número e espaçamento 

dos seus filhos. (parágrafo 29a).16 

                                                
16 O WPPA, durante 20 anos, funcionou como orientação para governos, agências internacionais e 
organizações não-governamentais. 
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Em 1975, ocorreu a 1ª Conferência Mundial sobre Mulheres, na Cidade do 

México. Na ocasião, declarou-se “o direito ao planejamento familiar essencial à 

equidade do gênero”. 

Na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança – UNICEF, 

em vigor internacional a partir de 02 de setembro de 1990, estabeleceu-se, no artigo 

24, que os Estados Partes deveriam garantir plena aplicação dos direitos da criança 

e, em especial, adoção das medidas apropriadas com vistas, dentre outros, a: 

assegurar às mães adequada assistência pré-natal e pós-natal; assegurar a difusão 

dos princípios básicos de saúde e nutrição das crianças, bem como as vantagens da 

amamentação, da higiene e do saneamento ambiental e das medidas de prevenção 

de acidentes; desenvolver a assistência médica preventiva, a orientação aos pais, a 

educação e serviços de planejamento familiar. 

Da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Rio de Janeiro, ano de 1992), destaca-se o princípio 8, que incentiva os Estados a 

“promoverem políticas demográficas apropriadas”, “com o fim de conseguir-se um 

desenvolvimento sustentado e uma qualidade de vida mais elevada para todos os 

povos”. 

Espera-se, inclusive no aspecto jurídico, um comportamento dos poderes 

públicos e das organizações não-governamentais no sentido de formar uma 

consciência pessoal e social da paternidade e maternidade responsáveis, também 

em razão da sanidade e viabilidade do ambiente. O planejamento da utilização dos 

recursos ambientais depende do planejamento populacional. Uma bacia hidrográfica 

tem seus usos limitados e, portanto, os assentamentos humanos devem ser 

planejados na medida em que a água possa ser captada e que os dejetos humanos 

e outros possam ser tratados (MACHADO, 1994). 

O Princípio 8, na Conferência das Nações Unidas sobre População e 

Desenvolvimento (Cairo, ano de 1994), destaca que os Estados devem tomar todas 

as medidas apropriadas para assegurar, sobre a base da igualdade do homem e da 

mulher, o acesso universal aos serviços de saúde, compreendidos os relacionados à 

saúde em matéria de reprodução, integrados pelo planejamento familiar e a saúde, 

em matéria de sexo e sexualidade. Os programas de saúde da reprodução devem 



 52 

oferecer a mais vasta gama possível de serviços, sem nenhum recurso à coerção.17 

Qualquer casal ou indivíduo tem o direito fundamental de decidir livre e 

responsavelmente acerca do número de seus filhos, do espaço de seu nascimento e 

de dispor da informação, da educação e dos meios desejados na matéria (RECUEIL, 

1995, p. 407). 

De acordo com o Centro de Informações das Nações Unidas no Brasil, 

naquele evento, em que se refletiu sobre as ligações entre população e pobreza, foi 

 

estabelecido um plano de ação na área de população e desenvolvimento 
para os 20 anos subseqüentes. A estratégia enfatiza a conexão integral 
entre população e desenvolvimento. Leva em conta o atendimento das 
necessidades individuais de ambos os sexos; o empoderamento da mulher; 
o planejamento familiar universal; a redução das taxas de mortalidade 
infantil e materna; a educação universal; a migração; violência de gênero, 
dentre outros pontos. Ou seja, a inclusão de fatores populacionais nas 
estratégias de desenvolvimento. 

 

A 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim (Beijjing), no ano de 

1995, adotou, em sua Declaração, no princípio 15: 

 

a igualdade dos direitos, de oportunidades e de acesso aos recursos, a 
partilha igual das responsabilidades familiares e a parceria harmoniosa 
entre mulheres e homens são essenciais a seu bem-estar e de suas 
famílias, como ao fortalecimento da democracia. 

 

                                                
17 A expressão “saúde reprodutiva” popularizou-se a partir do seu uso pela Organização Mundial de 
Saúde, na busca de um termo que pudesse incorporar as críticas feitas ao antigo conceito de 
planejamento familiar, incluindo outros problemas e aspectos de saúde ligados à reprodução, não se 
limitando à contracepção, espaçamento ou limitação da prole. O termo legitimou-se no Programa de 
Ação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, no Cairo, em 1994. 
Paralelamente, verificou-se também o desenvolvimento do conceito de direitos reprodutivos, o qual foi 
impulsionado principalmente pelo movimento feminista internacional. Os termos foram eventualmente 
utilizados de forma intercambiável, embora este último tenha guardado sempre um sentido mais 
político, que ultrapassa o âmbito da saúde e que se referencia na noção de construção de direitos da 
cidadania. O conceito de direitos reprodutivos e, posteriormente, o conceito de direitos sexuais, que 
passou a ser utilizado a partir das Conferências do Cairo e Beijing, tiveram um papel fundamental, 
que permitiu a construção dessa nova área. (ROLAND) 
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No princípio 96, consta que os direitos fundamentais das mulheres 

compreendem o direito de ter domínio de sua sexualidade, nela inserida sua saúde 

em matéria de sexualidade e procriação, sem nenhuma coação, discriminação ou 

violência e de tomar livremente, e de modo responsável, as decisões neste domínio. 

A igualdade entre mulheres e homens no que concerne à sexualidade e à 

procriação, compreendido o respeito total à integridade da pessoa, exige o respeito 

mútuo, o consentimento e a partilha da responsabilidade dos comportamentos 

sexuais e de suas conseqüências. (RECUEIL, 1996, p. 257) 

 

A Conferência de Pequim tinha como objetivos alcançar maior igualdade no 
acesso a educação, emprego, políticas, saúde e nutrição, além de promover 
o acesso de mais mulheres a postos de decisão dos governos e de outras 
instituições. Também reviu e avaliou os progressos feitos de 1985 e adotou 
uma plataforma de ação para remover os obstáculos ainda existentes para 
mulher atingir total e igualitária participação no desenvolvimento de todas as 
esferas de sua vida. 

 

Conclusões obtidas nos trabalhos desenvolvidos em congressos e 

conferências internacionais repercutiram mundialmente e instituíram como inadiável 

o desenvolvimento da linguagem dos direitos sexuais e reprodutivos e a ascensão 

do ideal de respeito aos direitos humanos universais18, tendo, como contrapartida, o 

rompimento de ideais de controles demográficos repressores. 

Heloisa Helena Barboza (FREIRE DE SÁ, OLIVEIRA [coord.], 2004, p. 229) 

resume: 

 

Após a Conferência Internacional de Cairo de 1994, sobre população e 
desenvolvimento, e de Pequim (Beijing) de 1995, sobre as mulheres, a 
história da “autonomia reprodutiva” teve significativo progresso: reconheceu-
se, pela primeira vez em sede oficial, a denominação “direitos reprodutivos” 
(reproductive rights), explicitados inequivocamente como direitos 
fundamentais ou humanos, entendidos como os direitos de “decidir 

                                                
18 vide a obra Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, de Flávia Piovesan, 
onde são analisadas as relações entre três fenômenos: a democratização política do Brasil, a 
participação do Brasil no movimento internacional de direitos humanos, mediante a ratificação de 
tratados e a efetiva proteção dos direitos humanos pelo Estado brasileiro. 
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livremente e responsavelmente sobre o número de filhos e sobre o intervalo 
entre eles, e de acessar as informações, instruções e serviços sobre 
planejamento familiar”, compreendendo ainda “o direito à escolha 
reprodutiva”, como à liberdade reprodutiva relativa a “se” e “quando” 
reproduzir-se, ensejando incluir-se nessa escolha o “como” reproduzir-se, 
relacionado às técnicas de reprodução artificial, que passaram, assim, a ser 
aproveitadas pelo conceito geral. 

 

O Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) é a principal agência 

internacional de cooperação em matéria de população. Criado em 1969, é um órgão 

de apoio à Assembléia das Nações Unidas e lidera, na arena internacional, as 

questões sobre população. No Brasil, o programa desenvolvido pelo FNUAP procura 

contribuir para a melhoria da qualidade e do acesso aos serviços públicos de saúde 

reprodutiva, 

 

enfatizando a assistência a programas de saúde reprodutiva nos estados 
selecionados de acordo com os indicadores de pobreza, necessidades de 
saúde reprodutiva não-satisfeitas e receptividade com respeito à 
cooperação prestada. Igualmente, tem por finalidade reduzir o número de 
gestações não-desejadas e a prática do aborto entre as adolescentes 
brasileiras, por meio da promoção do comportamento sexual responsável e 
do acesso a serviços de saúde reprodutiva. Além disso, o programa está 
orientado no sentido de fortalecer a capacidade de integração dos fatores 
populacionais na formulação e implementação de políticas e programas 
sociais. O programa também dará assistência a atividades integradas que 
visem a consolidação do apoio político a programas de saúde reprodutiva e 
de gênero. (PROVIDAFAMÍLIA)19 

 

As discussões sobre direitos reprodutivos, no âmbito dos direitos humanos, 

revelaram avanço no sentido de que não importava o sexo/gênero da pessoa, sua 

religião, idade, raça/etnia, grupo social de pertença e, sim, que qualquer um deve 

ser reconhecido como sujeito de direitos neste campo e ter asseguradas as 

                                                
19 Conforme Centro de Informações das Nações Unidas no Brasil, existem atualmente 20 escritórios 
de agências e programas das Nações Unidas funcionando ativamente no Brasil. As que interessam 
ao presente trabalho são: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; UNESCO - 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; UNFPA - Fundo de 
População das Nações Unidas; UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância; OPAS/OMS - 
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde; UNIFEM - Fundo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher; UNIC - Centro de Informação das Nações 
Unidas para o Brasil. 
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condições para o exercício pleno destes direitos. Reconheceu-se a sexualidade 

como “esfera positiva da atuação humana (Barzelatto, 1998) que inclui sexo, 

identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e 

reprodução (WHO, 2002)”. Maria Juracy Filgueiras Toneli (2004), professora da 

Universidade Federal de Santa Catarina, aponta, ainda, que, segundo a definição 

adotada pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002): 

 

os direitos sexuais seguem os direitos humanos que já são reconhecidos 
pelas leis e documentos internacionais consensuais. Eles incluem o direito 
de todas as pessoas e repudiam qualquer forma de coerção, discriminação 
ou violência, devendo ser protegidos e respeitados. 

 

 

3.2. Breve abordagem sobre controle de natalidade e planejamento familiar em 

outros países 

 

 

CHINA. O que o governo da China começou a fazer no final da década de 70, 

século XX, foi um ato drástico. A política de permitir apenas um filho por casal não 

era tanto uma questão de planejamento familiar, na concepção democrática. 

Significou mais um ato de urgência para frear o crescimento de uma população20, no 

âmbito de política pública sem contornos democráticos, segundo a qual se previa 

punição ao casal que tivesse o segundo filho. 

                                                
20 Apesar de tudo, já passou de 1,3 bilhão de pessoas. Há quem diga que se a China não tivesse 
reduzido seu índice de nascimentos de 1960, média de seis filhos por casal para a média atual de 2, 
ela teria que suportar uma população de 2 bilhões de habitantes no ano 2000. E, ainda mais incrível: 
se ela não tivesse implementado a política populacional, teria 5,2 bilhões de habitantes no ano 2025, 
um número quase igual a toda população atual do globo terrestre (NORT, 1997). 
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Após gerações de filhos únicos e cultura de abortos de fetos do sexo 

feminino, foi criada uma nova realidade, segundo alguns afirmam, em que a noção 

de família e sua importância foram reduzidas. 

Em 2001, após mais de 40 revisões desde 1977 e de muita pressão externa, 

foi criada a “Lei de População e Planejamento Familiar da República Popular da 

China”. Estipula que os cidadãos têm o dever de praticar o planejamento familiar de 

acordo com a lei e que tanto o marido quanto a esposa têm responsabilidade 

comum nesse sentido. Também estabelece que os cidadãos, sem importar o sexo, 

gozam de igual “direito” de ter um filho. Segundo esta disposição, a descendência é 

uma questão que vincula por igual ao marido e à mulher e nenhum deles pode 

decidir independentemente sobre o nascimento ou não de um filho. (KORTE, 2002) 

ÍNDIA. Com 930 milhões e acrescentando quase 20 milhões de pessoas a 

cada ano, a Índia deverá ultrapassar a China, em população, daqui a alguns anos. 

Dispõe, pelo que se sabe, de um dos mais antigos programas de planejamento 

familiar do mundo (desde 1952). Todavia, a burocracia, os tabus e a falta de 

recursos inviabilizam seu pleno funcionamento. Como conseqüência, cerca de 80% 

da população vive abaixo da linha da pobreza. Os maiores rios estão poluídos, as 

florestas estão devastadas, a erosão causa diversas conseqüências catastróficas, 

mais de 80% de todos os pacientes de hospitais são vítimas da poluição ambiental, 

apenas 14% da Índia são cobertas por florestas e, em Calcutá, milhares de 

estudantes fazem seus deveres de casa à luz de lanternas (NORT, 1997). 

INDONÉSIA. As campanhas de planejamento familiar na Indonésia existem, 

oficialmente, desde 1970, quando apenas 2% da população usavam contraceptivos. 

Valeu-se da propaganda generalizada apontando que “dois filhos são suficientes" e 

que “família pequena é mais saudável”. O verso de uma moeda traz a imagem de 

uma mãe, um pai e dois filhos, acompanhados da inscrição: "Uma família pequena é 

uma família feliz". Nas áreas carentes e distantes, o trabalho de conscientização era 

feito, gratuitamente, por agentes de saúde de porta em porta. Empresas ofereciam 

descontos às mulheres que apresentarem um documento que certifique três anos de 

"contracepção contínua". Em 1984, o índice de crescimento populacional já havia 

caído para um terço. De um crescimento explosivo, a população caminha 

rapidamente para um crescimento perto de zero (NORT, 1997). 
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VIETNÃ. O Vietnã, mediante a política de “uma família, duas crianças”, 

demonstrou ter adotado um programa de controle de população eficaz. Afinal, pode-

se ver clara redução na taxa de fecundidade no período compreendido entre 1980-

2000 (3,8 filhos – 2,3 filhos). Porém, tal mudança não ocorreu sem sacrifícios. Era 

preciso adequar-se à nova política, sob pena de sérias sanções na hipótese de 

nascimento do 3º filho (expulsão, obrigação de arcar com todas as despesas de 

saúde e educação e o confisco de terras). Segundo aqueles que são responsáveis 

pelos programas de planejamento familiar (expressão que soa mais democrática), as 

medidas coercitivas estão perdendo sua necessidade, gradativamente, em razão do 

maior enfoque à informação e à educação: 

 

Focamo-nos na informação e educação para que as pessoas se convençam 
de que ter menos filhos é melhor para elas. (...) Fizemos pesquisas e 
concluímos que as medidas coercitivas não desempenham um papel 
importante na redução do crescimento populacional. (HENRIQUES, 2000, 
citado por MORAES, 2005, p. 374-375) 

 

Apesar de não se tratar de política tão extrema como a verificada na China 

(apenas um filho por casal), não há como fugir da preferência dos pais pelos filhos 

homens e conseqüente discriminação dos bebês de sexo feminino, o que traz como 

fator negativo, também, a elevação do número de abortos. 

CINGAPURA. Em Cingapura, cidade-estado localizada no arquipélago ao sul 

da península da Malásia, integrante do conjunto de economias emergentes que 

abrigam empresas industriais voltadas para a exportação, desde a década de 1970, 

conhecido como “Tigres Asiáticos”, constata-se uma realidade diversa no que se 

refere ao crescimento populacional. Ao contrário dos demais países mencionados, 

em Cingapura há verdadeira preocupação com o decréscimo acelerado da taxa de 

natalidade, que se encontra em 1,1%, levando o Governo a instituir recompensas 

para as famílias que tivessem o 2º e o 3º filhos. Outra estratégia utilizada para 

reverter os baixos índices da taxa de natalidade (uma das menores do mundo), está 

no relaxamento das rígidas leis de censura. 
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JAPÃO. O Japão foi o primeiro país considerado “desenvolvido” a iniciar um 

programa de controle de natalidade. Em 1948, o governo japonês instituiu uma 

política que incluía o método anticoncepcional e o aborto para limitar o número de 

filhos. Curioso é ver como as restrições governamentais à publicidade de métodos 

de planejamento familiar limitam informações cientificamente consideradas 

essenciais, retirando dos indivíduos parte importante dos elementos de que 

poderiam dispor para, conscientemente, tomar decisões acerca do planejamento de 

suas famílias. No caso, a proibição do uso do anticoncepcional oral no planejamento 

familiar até 1999 - sob o pretexto de redução do consumo de preservativos e de 

conseqüente aumento de infecções sexualmente ativas (IST’s) - não se justificava, 

bastando, como passou a ser feito, que a informação de que a pílula não protege 

contra as referidas doenças. 

Atualmente, consoante Guia preparado pelo Conselho Coordenador da 

“Associação para a Internacionalização da Comunidade” e pela “Fundação da 

Associação de Administração Local Autônoma para a Internacionalização” (M-

IKKATSU – PT – Associação Autônoma Internacional de Fundação Pública, Divisão 

de Investigação – Japão), datado de 1º de abril de 2003 (“ano 15 da Era Heisei”), 

com a finalidade de “proporcionar aos estrangeiros residentes no Japão, 

informações em língua estrangeira relacionadas à assistência médica e proteção da 

saúde”, o planejamento familiar, no Japão, é enfocado como o plano que o casal faz, 

de acordo com o plano de vida de ambos, quanto à escolha da melhor época para 

ter filhos, criá-los e educá-los. Não há limitação no número de filhos por casal, ao 

contrário do que ocorre em países como China e Índia. Porém, há bastante 

relevância ao conceito de “responsabilidade”. O planejamento da gravidez e do parto 

visam não apenas à proteção da saúde da mulher, como à criação das crianças de 

forma saudável e em ambiente propício. As consultas sobre planejamento familiar 

são gratuitas e podem ser feitas nos centros de saúde pública da cidade, bairro ou 

vila. O método anticoncepcional mais comum continua sendo o preservativo - 

“camisinha”. 

Não se pode esquecer, porém, de que o Japão enfrenta os efeitos do 

“envelhecimento populacional”. Sua população cresce de forma bastante lenta, o 

que enseja preocupação por parte do governo que, por meio de políticas públicas 
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pró-natalistas, busca elevar a taxa de fecundidade (atualmente, de 1,3 filho por 

mulher). Dentre as referidas políticas públicas, figura a criação de agência 

governamental para auxiliar japoneses e japonesas a encontrarem um(a) 

companheiro(a), incentivando-se, assim, o casamento. 

NIGÉRIA. Já na África, dentre os grandes países onde a diminuição per 

capita de terras cultiváveis ameaça a segurança alimentar futura, encontra-se a 

Nigéria, país mais populoso do continente, com programa de planejamento familiar 

considerado insuficiente, pelo que se infere dos números. Estima-se que os atuais 

114 milhões aumentem para 278 milhões, no ano de 2050, o que resultaria em uma 

área de 0,06 hectare por pessoa. 

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) 

tem desempenhado papel de incentivar países como a Nigéria a implementar os 

objetivos traçados na Conferência Internacional da ONU sobre População e 

Desenvolvimento, em setembro de 1994, no Cairo, treinando mulheres para 

gerenciar programas de planejamento familiar, desenvolvendo as lideranças 

femininas e criando grupos e organizações de mulheres com o objetivo de 

disponibilizar informações e serviços relacionados à saúde reprodutiva. Contudo, 

mesmo considerados os ganhos significativos vislumbrados na última década, em 

razão dos esforços do governo e de seus parceiros internacionais, não há como 

desconsiderar a precária condição de saúde, nutrição e proteção da população 

nigeriana. 

PERU. Na América do Sul, podemos fazer referência ao Peru, que, por meio 

do Dec.-Lei 346/1985, instituiu política demográfica nacional que excluía, como 

métodos aceitáveis, o aborto e a esterilização. Com a modificação efetuada pela Lei 

26.530/95, a política nacional demográfica passou a excluir somente o aborto como 

método de planejamento familiar, sendo inserida a esterilização como método 

aceitável. “Em qualquer circunstância, a adoção de métodos é fundada sobre o livre 

exercício da vontade individual, sem recurso a qualquer incentivo ou contrapartida 

material”. (DE FREITAS [coord.], 2002, p. 316) 

EUA. Na América do Norte, os Estados Unidos possuem taxas de natalidade 

e fecundidade maiores que os demais países ricos, as quais riam conforme o grupo 
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étnico focado (a população hispânica apresenta maior taxa de natalidade). A taxa de 

natalidade nos EUA, porém, encontra-se em declínio. Dentre os demais métodos de 

controle de natalidade, a esterilização é o mais utilizado, atualmente, por pessoas 

casadas nos Estados Unidos. Em revista eletrônica da Agência de Informações dos 

Estados Unidos (QUESTÕES Globais, 1998), manifestou-se entendimento segundo 

o qual o crescimento insustentável da população poderia comprometer o progresso 

econômico e social, sobrecarregando a qualidade e a disponibilidade dos serviços 

públicos, limitando as oportunidades de emprego e contribuindo para a degradação 

ambiental. Outro posicionamento se refere à importância que deve ser dada ao 

papel das mulheres no planejamento familiar, com a criação de programas que 

permitam que elas não apenas cuidem da saúde e sejam economicamente bem 

sucedidas (com controle sobre todas as áreas de suas vidas – acadêmica, 

econômica, social e política), mas também fortaleçam e apóiem o amplo círculo de 

pessoas que as rodeiam. 

A mencionada revista ainda apresenta a importância dos programas de 

planejamento familiar em nível internacional. Salienta que a prestação de serviços 

dessa ordem reduz o número de casos de gravidez indesejada e diminui, 

drasticamente, o número de abortos. Acrescenta, inclusive, que, nos Estados 

Unidos, é proibido legalmente (desde 1973) o uso de quaisquer verbas de ajuda 

externa para realização de abortos ou para motivar qualquer pessoa a promovê-los. 

Buscando explicar o interesse dos Estados Unidos na efetivação de um 

planejamento familiar eficiente em âmbito mundial, a então Secretária de Estado, 

Madeleine Albright, afirmou: 

 

Não há dúvida de que o planejamento familiar salva vidas, contribui para o 
bem-estar das mulheres e dos seus filhos, e evita o trágico recurso do 
aborto. O planejamento familiar internacional também atende a importantes 
interesses de política externa dos Estados Unidos: a elevação do status das 
mulheres, a redução do fluxo de refugiados, a proteção do meio ambiente 
em nível global, e a promoção do desenvolvimento sustentável, que resulta 
em maior crescimento econômico e oportunidades de negócios para as 
nossas empresas. (QUESTÕES Globais, 1998) 
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EUROPA. De um modo geral, as famílias são reduzidas, nos países 

europeus, ainda que por razões diferentes. Naquele continente, não houve 

repressão ou estímulos oficiais contra a natalidade. Suas populações estão 

“envelhecendo”. Os casais têm cada vez menos filhos. Há casos, inclusive, em que 

governos oferecem estímulos para que o casal aumente o número de filhos. 

 

 

3.3. O Vaticano e o planejamento familiar 

 

 

O Concílio Vaticano I, findado em dezembro de 1870, foi proclamado por Pio 

IX (1846 a 1878). Importante decisão do Concílio foi conceber uma Constituição 

dogmática intitulada Dei Filius, sobre a Fé católica. A Constituição Dogmática Pastor 

Aeternus aponta o primado e infalibilidade do Papa quando se pronuncia ex-catedra 

e dispõe sobre assuntos de fé e de moral. 

Em 31 de dezembro de 1930, o Papa Pio XI publicou a carta-encíclica Casti 

Connubii, consagrada ao casamento, considerando “falta grave” a utilização de 

método contraceptivo. (AGUINAGA, 1996, p. 38) 

Posteriormente, em 1951, o Papa Pio XII reconhece válida a procura do 

“prazer e da alegria nas suas carnes e nos seus espíritos”. No mesmo ano, admite o 

direito dos esposos de decidir o número de filhos sem, no entanto, renunciarem ao 

convívio conjugal. A partir de então, o direito à regulamentação dos nascimentos 

passa a ser entendido como um dever: o da “paternidade responsável”. A 

controvérsia não é mais sobre o princípio do controle da natalidade, mas sobre os 

meios considerados corretos de o realizar, no âmbito do matrimônio. (AGUINAGA, 

1996, p. 39) 

Pio XII, em 1958, admite o uso da pílula anticoncepcional “sob conselho 

médico, como remédio a uma doença do útero ou do organismo”. A Igreja continuou 
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condenando toda utilização de métodos com finalidades contraceptivas. A 

esterilidade, durante o tratamento médico, passa a ser considerada apenas como 

efeito “não procurado” ou “indireto” (AGUINAGA, 1996, p. 40). 

O pontificado do Papa João XXIII (1958-1963), para enfrentar a perda de 

influência católica no mundo, dá início ao diálogo com outras igrejas e com o mundo 

laico. O processo resulta no Concílio Vaticano II. A carta-encíclica Mater et Magister, 

durante o papado de João XXIII, refere-se ao “Progresso Demográfico e 

Desenvolvimento Econômico”. Reconhece o alto índice de natalidade nos países 

menos desenvolvidos e que o “nível de vida” “tende a piorar”, “nas seções menos 

desenvolvidas”. Em 1962, é convocado o Concílio Vaticano II, que perdurou até 

1965. Durante este período, foram debatidas questões atinentes à contracepção. 

(AGUINAGA, 1996, p. 40-41) 

O Papa Paulo VI publicou o documento conciliar Constituição Pastoral 

Gaudium et Spes, em que aborda temas como o valor da convivência, explosão 

demográfica, política populacional. Fala do “nobre encargo de conservar a vida”: 

 

Esta deve, pois, ser salvaguardada, com extrema solicitude, desde o 
primeiro momento da concepção; o aborto e o infanticídio são crimes 
abomináveis. A índole sexual humana e o poder gerador do homem, eles 
superam de modo admirável o que se encontra nos graus inferiores da vida; 
daqui se segue que os mesmos actos específicos da vida conjugal, 
realizados segundo a autêntica dignidade humana, devem ser objecto de 
grande respeito. Quando se trata, portanto, de conciliar o amor conjugal 
com a transmissão responsável da vida, a moralidade do comportamento 
não depende apenas da sinceridade da intenção e da apreciação dos 
motivos; deve também determinar-se por critérios objectivos, tomados da 
natureza da pessoa e dos seus actos; critérios que respeitem, num contexto 
de autêntico amor, o sentido da mútua doação e da procriação humana. 
Tudo isto só é possível se se cultivar sinceramente a virtude da castidade 
conjugal. Segundo estes princípios, não é lícito aos filhos da Igreja adoptar, 
na regulação dos nascimentos, caminhos que o magistério, explicitando a lei 
divina, reprova. 

 

A carta-encíclica Populorum Progresso conduzia, como tema principal, o 

desenvolvimento social e econômico dos povos. Dois aspectos importantes se 

destacam: 1) admissão da intervenção do poder público, por meio de políticas 

populacionais, nos limites de sua competência, para promover informação 
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apropriada e tomar medidas aptas, “contanto que sejam conforme as exigências da 

lei moral e respeitem a justa liberdade dos cônjuges”; 2) direito inalienável dos 

progenitores de planejar a família dentro dos justos critérios de uma paternidade 

responsável (AGUINAGA, 1996, p. 41-42). E, no seu item 36, dispõe sobre a família: 

 

Mas o homem só é homem quando integrado no seu meio social, onde a 
família desempenha papel de primeira ordem. Este foi por vezes excessivo, 
em certas épocas e regiões, quando exercido à custa de liberdades 
fundamentais da pessoa. Os antigos quadros sociais dos países em via de 
desenvolvimento, muitas vezes demasiado rígidos e mal organizados, são 
ainda necessários por algum tempo, embora devam ir diminuindo o que têm 
de influência exagerada. Porém, a família natural, monogâmica e estável, tal 
como o desígnio de Deus a concebeu(37) e o cristianismo a santificou, deve 
continuar a ser esse ‘lugar de encontro de várias gerações que 
reciprocamente se ajudam a alcançar uma sabedoria mais plena e a 
conciliar os direitos pessoais com as outras exigências da vida social’. 

 

E, em seguida, no item 37, dispõe sobre a demografia: 

 

É bem verdade que um crescimento demográfico acelerado vem, com 
demasiada freqüência, trazer novas dificuldades ao problema do 
desenvolvimento: o volume da população aumenta muito mais rapidamente 
que os recursos disponíveis, e cria-se uma situação que parece não ter 
saída. Surge, por isso, a grande tentação de refrear o crescimento 
demográfico por meios radicais. É certo que os poderes públicos, nos limites 
da sua competência, podem intervir, promovendo uma informação 
apropriada, e tomando medidas aptas, contanto que sejam conformes às 
exigências da lei moral e respeitem a justa liberdade dos cônjuges. Sem 
direito inalienável ao matrimônio e à procriação, não existe dignidade 
humana. Em última análise, é aos pais que compete determinar, com pleno 
conhecimento de causa, o número de filhos, assumindo a responsabilidade 
perante Deus, perante eles próprios, perante os filhos que já nasceram e 
perante a comunidade a que pertencem, de acordo com as exigências da 
sua consciência, formada segundo a lei de Deus autenticamente 
interpretada e sustentada pela confiança nele. 

 

Em 1968, Paulo VI frustra os católicos liberais ao condenar métodos 

anticoncepcionais artificiais (“vias ilícitas para a regulação dos nascimentos”) com a 

encíclica Humanae Vitae, com o subtítulo “Sobre a Regulação dos Nascimentos”. 
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Expõe que a “paternidade responsável” significa o necessário domínio da razão e da 

vontade sobre as “tendências do instinto e das paixões”. 

O Papa João Paulo II, em princípio, demonstrou-se contrário a qualquer 

liberalidade da Igreja frente à questão do planejamento familiar. Houve grande agito 

entre os sacerdotes ante o fato de que grande parte das mulheres católicas ignorava 

a orientação do Vaticano quanto à contracepção artificial. E o Papa firmou posição 

conservadora, embasada na encíclica Humanae Vitae, de 1968. 

No ano de 1993, por meio da encíclica Splendor Veritatis, João Paulo II 

reafirma suas posições conservadoras sobre a interrupção voluntária da gravidez, o 

celibato clerical e o sexo antes do casamento. 

A encíclica Evangelium Vitae, divulgada em 1995, condena radicalmente a 

interrupção voluntária da gravidez e a eutanásia. Em maio daquele ano, o Vaticano 

divulga a 12ª encíclica do Papa João Paulo II, Ut Unum Sint, conclamando a unidade 

de todos os cristãos – católicos, ortodoxos e protestantes, seguindo a via aberta pelo 

Concílio Vaticano II. 

As relações exteriores do Vaticano são marcadas pela intervenção ativa nas 

conferências convocadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), sempre sob 

a óptica conservadora. Na Conferência do Cairo sobre a População, o Vaticano 

contesta a utilização de métodos contraceptivos “não-naturais”. A mesma posição foi 

reafirmada na Conferência sobre a Mulher, em setembro de 1995, em Pequim, e é 

mantida até o tempo presente, quando Bento XVI continua a rejeitar o uso de 

métodos anticoncepcionais “artificiais”. 

Por reflexo, o pensamento da Igreja Católica no Brasil não ultrapassou, 

oficialmente, as “barreiras morais” fixadas até então pelo Vaticano em relação aos 

métodos contraceptivos “não-naturais”. Mas, o clero encontra-se dividido quanto à 

abertura maior da Igreja em relação ao tema (AGUINAGA, 1996, p. 54). A divisão de 

opiniões também se situa na sociedade - católica em sua maioria. 
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3.4. Síntese da história do planejamento familiar no Brasil 

 

 

Délcio da Fonseca Sobrinho (1993) destaca três grandes momentos da 

história do planejamento familiar no Brasil: o primeiro, do século XIX ao ano de 1964. 

Suas origens remontam ao período imperial e primórdios do republicano. O 

Planejamento familiar era marcado por um “pró-natalismo difuso”. O consenso 

natalista foi marcado, basicamente, por pelo menos quatro matrizes culturais que 

influenciaram as elites intelectuais e dirigentes da política nacional: “o evolucionismo, 

o positivismo de Comte, certa antropologia eugenista, formulada, entre outros, pelo 

francês André de Gobineau, e, por fim, o higienismo que caracterizou a ciência 

médica nesse período” (FONSECA SOBRINHO, 1993, p. 38). Tal período, portanto, 

também foi marcado pela idéia racista de busca de melhoria da raça brasileira. 

Em relação a esse período destacado por Délcio da Fonseca Sobrinho, impõe 

referência o trabalho da historiadora Nancy Leyes Stepan, acerca do movimento 

eugênico no Brasil, indicando que as preocupações no campo do que se poderia 

chamar posteriormente de "planejamento familiar" diziam respeito à composição 

racial da população brasileira. 

 

Segundo Stepan (1990), o Brasil foi o primeiro país latinoamericano a ter um 
movimento eugênico organizado significativo, que modelou a ciência, o 
pensamento social e as políticas públicas. Entre as duas guerras mundiais, 
congressos e conferências sobre eugenia foram organizados e a eugenia foi 
associada a questões políticas muito importantes no país: a legislação 
social sobre a infância, a saúde materna, a legislação sobre a família, o 
controle de doenças infecciosas, as leis de imigração e propostas 
legislativas sobre o controle do estado na regulação do casamento. A 
eugenia também estimulou cursos sobre genética e debates médico-legais. 
(ROLAND) 

 

O movimento eugênico, nas duas primeiras décadas do século XX, enfatizava 

a educação, a reforma social e o saneamento como meios para se alcançar o 

melhoramento da raça e resolver a "questão nacional". Os eugenistas acreditavam 
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que a ampla miscigenação que ocorria no país levaria a um processo de 

"branqueamento" da população, como um resultado da natural superioridade dos 

brancos. Por outro lado, eles baseavam as suas crenças nos pressupostos neo-

lamarckistas, que consideravam que os caracteres adquiridos podiam ser herdados. 

O segundo período, segundo Délcio da Fonseca Sobrinho, vai de 1964 a 

1974. Caracterizou-se pela polêmica do controle versus anticontrole (“antinatalistas” 

versus “anticontrolistas”), da qual participaram os militares, que se sustentavam em 

argumentos de ordem estratégica e de segurança nacional; a Igreja, que alinhava 

razões de ordem moral e religiosa; a “esquerda”, que apontava o discurso 

antinatalista (“neomalthusiano”, “controlista”) como manobra imperialista, 

antinacionalista e capitalista para impedir a libertação do povo brasileiro21, e, ainda, 

os “grupos mal-informados”. 

Em 1965, foi fundada, no Brasil, a Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar no 

Brasil (BEMFAM), cujas atividades foram financiadas pela International Planning 

Parenthod Federation (IPPF), a primeira, pelo que se sabe, das instituições 

internacionais voltadas à promoção do planejamento familiar. Seu objetivo era 

promover e propugnar o bem-estar da família, como cédula constitutiva da nação. A 

BEMFAM enfrentou rígidas oposições à sua atuação, ainda que afirmasse que seu 

trabalho se identificava “com um processo de transformação sociocultural” 

(FONSECA SOBRINHO, 1993, p. 105-107). Suas atividades eram alvos de 

desconfiança por parte do governo e de diversos setores da opinião pública. 

A BEMFAM conseguiu reunir, em torno de si, uma série de entidades filiadas, 

em várias regiões do país. E “mais que pílulas ou DIUs, seu grande produto foi este: 

a construção de um discurso de convencimento de uma ideologia justificativa do 

planejamento familiar” (FONSECA SOBRINHO, 1993, p. 106). 

Em meio ao embate ideológico, Henry Kissinger, Secretário de Estado norte-

americano, assinou aos 24 de abril de 1975, um documento intitulado “Memorando 

de Estudo para a Segurança Nacional n° 200”. No registro das implicações do 

                                                
21 Segundo Fonseca Sobrinho, a polêmica entre uma postura natalista e controlista apareceria por 
volta de 1964, quando os Estados Unidos começaram a advogar que o desenvolvimento brasileiro só 
se daria com uma redução do crescimento populacional. 
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crescimento da população mundial para a segurança dos Estados Unidos da 

América e seus interesses ultramarinos, consta: 

 

A assistência para o controle populacional deve ser empregada 
principalmente nos países em desenvolvimento de maior e mais rápido 
crescimento onde os EUA têm interesses políticos e estratégicos especiais. 
Estes países são: Índia, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, México, Indonésia, 
Brasil, Filipinas, Tailândia, Egito, Turquia, Etiópia e Colômbia. 

 

O “Relatório Kissinger” dedica um parágrafo inteiro ao Brasil: 

 

América Latina. Prevê-se que haverá rápido crescimento populacional nos 
seguintes países tropicais: Brasil, Peru, Venezuela, Equador e Bolívia. É 
fácil ver que, com uma população atual de mais de 100 milhões, o Brasil 
domina demograficamente o continente; lá pelo fim deste século, prevê-se 
que a população do Brasil chegará aos 212 milhões de pessoas, o mesmo 
nível populacional dos EUA em 1974. A perspectiva de um rápido 
crescimento econômico - se não for enfraquecida pelo excesso de 
crescimento demográfico - indica que o Brasil terá cada vez maior influência 
na América Latina nos próximos 25 anos. 

 

Pouco antes, em 1974, o governo brasileiro, ao participar da Conferência 

Mundial de População, em Bucareste22, negou haver excesso de população, pois 

possuía “imensos territórios vazios” a ocupar. Por outro lado, argumentou que 

“fornecer às famílias informações e meios contraceptivos era um dever do Estado” 

(FONSECA SOBRINHO, 1993, p. 136). Foi a primeira vez que o governo assumiu 

oficialmente o planejamento familiar como um direito humano fundamental. 

Naquele mesmo ano, foi criado o Centro de Pesquisa e Assistência Integrada 

à Mulher e à Criança (CPAIMC), que centralizava, no Rio de Janeiro, a orientação e 

serviços de planejamento familiar integrados à atenção materno-infantil. 

                                                
22 A Conferência de Bucareste, promovida pela ONU, tinha como principal material de trabalho um 
incisivo “Plano de Ação Mundial de População”, elaborado pelos Estados Unidos. 
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No nível federal, foi criado o PSMI – Programa de Saúde Materno-Infantil, 

quando surge a referência ao planejamento familiar como parte constitutiva do 

atendimento às mulheres gestantes. Outros programas se sucederam e, sempre, 

mediante reações de parte da sociedade civil e, principalmente, da Igreja Católica. 

O embate ideológico entre “antinatalistas” versus “anticontrolistas” perdurou 

até que os militares substituíssem a preocupação com o “inimigo externo” pelo 

“interno”, este representado pelas famílias numerosas que seriam “presa fácil da 

propaganda subversiva”, e até que a Igreja Católica passasse a admitir o 

planejamento familiar por meio de métodos naturais, diante da emergência do 

conceito de paternidade responsável, mais evidente a partir da Encíclica Gaudium et 

Spes. Após diversas e sucessivas tentativas, ampliou-se o consenso em torno do 

direito à saúde, do direito ao acesso às informações e aos métodos contraceptivos. 

O ambiente mais consensual permitiu a oficialização, em 1983, do PAISM - 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que situou as ações de 

planejamento familiar no contexto da assistência à saúde da mulher. 

Eis o terceiro estágio da história do planejamento familiar no Brasil, que vai de 

1974 a 1983, e se tornou extremamente importante para o aprimoramento, no Brasil, 

dos debates atinentes ao assunto. Ainda que veiculadas em pleno regime militar, 

soaram, no mínimo, ponderadas as manifestações do então presidente Ernesto 

Geisel, no sentido de que “a natalidade não deve ser imposta”, “deve ficar ao 

arbítrio, ao desejo do casal”, de marido e da mulher, que “devem ser informados 

sobre esta questão” e “devem ter uma orientação de como realizar seu planejamento 

familiar”.23 Houve coerência também no pensamento manifestado por João Batista 

de Oliveira Figueiredo, em 1979, na primeira reunião que fez com seu ministério: 

 

Nas atuais condições do Brasil, o sucesso dos programas de 
desenvolvimento social depende, em grande parte, do planejamento 
familiar, respeitada a liberdade de decisão dos casais. Entretanto, os 
princípios e métodos da paternidade responsável são bem conhecidos pelas 
classes de maior renda, mas são ignorados precisamente pelas 
economicamente menos favorecidas. Compete ao Estado estender esse 
conhecimento a todas as famílias. (FONSECA SOBRINHO, 1993, p. 156) 

                                                
23 Entrevista coletiva à imprensa, em janeiro de 1978, durante visita ao México. 
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Após 1983, propiciou-se algum ambiente para implementação de ações de 

regulação da fecundidade. Em 1981, o CPAIMC já incluía 84 entidades que 

compartilhavam a mesma filosofia de trabalho. Neste mesmo ano, era criada a 

Associação Brasileira de Entidades de Planejamento Familiar (ABEPF) que, em 

1986, reunia mais de 130 entidades associadas. 

Há, até hoje, cooperação externa. Essa advém, principalmente, do Banco 

Mundial (BIRD) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Visa-se a 

fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionar apoio ao programa 

nacional de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST’s) e reduzir as 

taxas de mortalidade infantil. 

Outras formas de cooperação nestas áreas ainda são bastante limitadas e se 

restringem às atividades de saúde materno-infantil. Questões relacionadas à saúde 

reprodutiva não recebem a devida atenção e, com exceção de algumas fundações 

privadas internacionais, não existe apoio para a integração das estratégias de 

população e desenvolvimento. O FNUAP, referido anteriormente, é a única 

instituição multilateral a fornecer apoio técnico e financeiro a estas áreas, seja 

através do governo ou das ONG’s. Segundo a Associação Nacional Pró-Vida e Pró-

Família (PROVIDAFAMÍLIA), a Agência Americana para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID) trabalha quase que exclusivamente com ONG’s e presta apoio 

limitado às atividades de saúde reprodutiva. Uma agência japonesa de cooperação 

Internacional, a JICA, iniciou projeto piloto na área de saúde materno-infantil. A 

Federação Internacional de Planejamento Familiar (IPPF) presta cada vez menos 

apoio à sua afiliada no Brasil, que é uma ONG líder neste país na área de 

planejamento familiar. Dentro do sistema das Nações Unidas, o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

e o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) apóiam o governo e as 

ONG’s na implementação do Programa de Maternidade Segura. A OPAS oferece 

cursos sobre saúde reprodutiva organizados pelas instituições de treinamento, sob a 

orientação programática e política do Ministério da Saúde. Uma estreita 

coordenação é mantida com o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para 

a Mulher (UNIFEM), que presta assistência técnica ao FNUAP para projetos e 
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atividades dentro de seu campo de atuação. Um grupo inter-agencial de trabalho 

oferece orientação geral sobre as atividades de gênero realizadas por cada um dos 

seus organismos. 

Embora ainda hoje haja carência no atendimento oferecido pelo SUS à 

população, deve-se ressaltar a importância de todas as ações - fracassadas ou não - 

de regulação da fecundidade, desde que praticadas com respeito à liberdade 

individual e do casal, e que passaram a constituir parte integrante do direito à saúde, 

direito este que veio a ser garantido pela Constituição de 1988. 

E, no curso dos acontecimentos, observamos que várias questões de ordem 

política, social, cultural e econômica, vinculadas ou não aos movimentos de 

conscientização do planejamento familiar, contribuíram para que, no ano 2000, a 

população ficasse bem aquém dos temidos 212 milhões de pessoas de que falava 

Kissinger.24 Conforme o Censo Demográfico do IBGE, no ano 2000, o Brasil contava 

com 169.799.170 habitantes. Para uma área gigantesca de 8.514.215,3 km2, isso 

significa uma densidade demográfica próxima a 20 habitantes por quilômetro 

quadrado, portanto, baixa (há quem use a expressão “deserto humano”). 

O problema consiste na concentração humana nos grandes centros urbanos, 

na falta de infra-estrutura em várias regiões, na quantidade exagerada de filhos de 

casais pobres e na quantidade ínfima de filhos gerados no ventre de mulheres que 

dispõem de melhores condições socioeconômicas e culturais. 

De qualquer forma, o tímido avanço que se viu em termos de planejamento 

familiar no Brasil não foi por iniciativa do Governo, conforme concluiu o especialista 

em reprodução humana, o médico baiano Elsimar Coutinho, no 7º Congresso 

Norte/Nordeste de Reprodução Humana (ano de 2001), destacando o “complexo” 

que impede a conscientizacão, “talvez originada da nossa educação católica”. 

Segundo o professor da Universidade Federal da Bahia e atual presidente do 

Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana (CEPARH), a indústria 
                                                
24 No Brasil, em 1960, a taxa de fecundidade total era de 6,28 filhos por mulher em idade fértil. Esse 
índice foi baixando para 5,76 (em 1970), para 4,35 (em 1980), para 2,89 (em 1991) e atingiu 2,38 no 
ano 2000 (Fonte: IBGE, Censo Demográfico). Atualmente, a taxa se aproxima de 2,1 filhos por 
mulher. 
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farmacêutica “é a grande promotora do planejamento familiar no Brasil”, quando 

promove seus produtos. E acrescenta que “os médicos, a indústria farmacêutica e a 

mulher brasileira instruída tomaram para si a responsabilidade de cuidar de sua 

prole”. A redução do crescimento da população “é muito maior entre os ricos”. E 

conclui que o “pobre continua fazendo filho de maneira animal, porque não tem 

educação” e “o Governo Federal, por razões políticas, não investe em planejamento 

familiar para não perder votos”. 

Elsimar Coutinho, que também defende “o planejamento familiar como uma 

das formas de combater a pobreza no Brasil”, sustenta que é “a população que sabe 

ler e escrever que faz seu controle de natalidade e o povão vai ter o filho que não 

quer ter”. 

A explosão demográfica em ambientes mais pobres, a concentração de 

renda, a falta de discussão sobre planejamento familiar pelos governos, revelam-se 

como um dos fatores que fizeram dobrar aqueles “90 milhões” de torcedores, na 

copa de 1970. Brasileiros que, “em ação”, realizaram aquela famosa “corrente pra 

frente”, sem enxergar os detalhes mais básicos da reprodução humana e seus 

efeitos nocivos nas regiões mais pobres do país e nas favelas e periferias dos 

grandes centros urbanos. 

Enquanto isso, o Estado peca pela omissão. A Igreja, por sua vez, continua a 

se opor à utilização de métodos anticoncepcionais artificiais (“não-naturais”). E a 

sociedade civil, passiva, continua a carecer de debates sobre o tema. 
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4. QUESTÕES REPRODUTIVAS E SEXUAIS NO BRASIL 

 

 

4.1. Tratamento constitucional 

 

 

As Constituições brasileiras anteriores a 1988 nada dispuseram, 

explicitamente, sobre “planejamento familiar”. A de 1934, preocupada com a 

formação eugênica da “raça brasileira”, previu, em seu artigo 138, que incumbia à 

União, aos Estados e aos Municípios “estimular a educação eugênica”; “amparar a 

maternidade e a infância”; “socorrer as famílias de prole numerosa”. A de 1937 

definiu, no artigo 124 (segunda frase), que às “famílias numerosas” seriam 

“atribuídas compensações na proporção de seus encargos”. No artigo 127, terceiro 

período, foi previsto: “Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e 

proteção do Estado para a subsistência e educação de sua prole”. A de 1946, em 

seu artigo 164 (segunda frase) estipulou: “a Lei instituirá o amparo de famílias de 

prole numerosa”. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, inseriu o tema no 

capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso, Título VIII – Da 

Ordem Social. O caput do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil define a família como “base da sociedade” e como tendo “especial proteção do 

Estado”. 

O ordenamento jurídico-constitucional brasileiro consagrou a liberdade de se 

planejar a família, com dignidade e responsabilidade, sem submissão a formas 

coercitivas de controle estatal. O parágrafo 7º do artigo 226 estabeleceu, ainda, o 

Estado como garantidor do uso responsável da prerrogativa reprodutiva do 

indivíduo, nos seguintes termos: 
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§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

 

Elevaram-se à categoria de norma constitucional muitos dos princípios 

correlacionados aos direitos reprodutivos, após incansáveis trabalhos de pessoas e 

entidades, tais como a BEMFAM e o CPAIMC, interessadas nas questões sexuais, 

reprodutivas e na importância do planejamento familiar. 

 

 

4.1.1. O planejamento familiar está fundado nos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da paternidade responsável 

 

 

A dignidade humana configura fundamento da própria República Federativa 

do Brasil (art. 1º, III). Tudo o que tornar o homem e a mulher indignos ou aviltados 

contraria a própria vida da República e esse fundamento deve orientar as ações do 

legislador e da Administração Pública. 

A Constituição consagra a necessidade de formação de uma atitude 

consciente, seja no âmbito coletivo, seja, principalmente, na intimidade: a da 

paternidade responsável. A responsabilidade pela paternidade ou maternidade é do 

casal, e não do Estado. Entretanto, este tem, sim, responsabilidade por “propiciar 

recursos educacionais e científicos” para que o planejamento familiar responsável 

seja conquistado, no âmbito da intimidade, com reflexos na coletividade. 
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4.1.2. O casal é livre na decisão de planejar sua família 

 

 

Liberdade para criar ou não a vida, mas não para destruí-la. Harmonizam-se 

dois direitos – direito à vida e direito à liberdade – pilares constitucionais a partir de 

1824. 

Cabe a todo indivíduo a liberdade de se decidir pelo espaçamento dos 

nascimentos e o número de filhos; é um direito com esfera na imunidade e na não-

interferência externa (VEGA, 1998). 

Com efeito, a decisão de planejar a família não pode ser objeto de qualquer 

tipo de coerção. Dessa forma, instituições públicas, privadas e qualquer indivíduo 

não poderão condicionar o gozo de métodos de concepção e de contracepção 

legalmente permitidos; a liberdade de decidir sobre o número de filhos é o esteio do 

planejamento familiar. 

Ao estabelecer que “o planejamento familiar é livre decisão do casal”, a 

Constituição impede, ainda, que qualquer lei infraconstitucional ou qualquer outro 

ato normativo exija a autorização do Poder Público para se realizar, no âmbito da 

intimidade, o legítimo planejamento familiar, constitucionalmente previsto. A decisão 

é livre e o direito de escolher é mais importante que a escolha em si mesma.25 

As ações atinentes à regulação da fecundidade devem garantir direitos iguais 

de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo 

casal. O oferecimento de métodos pelas redes de serviços do Serviço Único de 

Saúde para efetividade dessa regulação – para fins de concepção ou de 

contracepção –, é que podem e devem ser regulados e condicionados, conforme se 

verá à frente. 

                                                
25  As redações das constituições estaduais posteriores a 1988 e do Código Civil de 2002 (art. 1.565, 
§ 2º), no tocante à família, carregam consigo a mesma essência do § 7º do art. 226, ou seja, firma-se 
a orientação de que ter ou não filhos é opção pessoal. 
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4.2. Conceito atual de planejamento familiar 

 

 

Em conferência proferida em 14 de junho de 1983, na Escola Superior de 

Guerra, Walter Rodrigues, então diretor-executivo da BEMFAM, define: 

 

O PLANEJAMENTO FAMILIAR é um instrumento da assistência materno-
infantil e advém de um processo de informação e educação aos casais e à 
população em geral, sobre a reprodução, a família, a importância da família 
na comunidade, o papel da mulher, o papel do pai e do filho dentro deste 
contexto e, finalmente, sobre as repercussões de tudo isso na comunidade. 
(SOBRINHO, 1993, p. 172) 

 

Planejamento familiar é o ato consciente de planejar o nascimento de filhos, 

tanto em relação ao número desejado, quanto à ocasião mais apropriada de tê-los. 

Isto pode ser alcançado por meio da utilização de técnicas e métodos 

anticoncepcionais e de concepção. 

Nos moldes da Lei nº 9.263/96, que regula o § 7º do artigo 226 da 

Constituição, planejamento familiar é o conjunto de ações de regulação da 

fecundidade26, que garante direitos de constituição, limitação ou aumento da prole 

pela mulher, pelo homem ou pelo casal (art. 2º, caput). Constituir prole ou tomar a 

resolução de ter filhos, restringir o número de filhos ou aumentar o seu número são 

assuntos elementares do planejamento familiar. 

A regulação da fecundidade, como o seu próprio conceito revela, pode evitar 

a gravidez, mas não tem por finalidade interrompê-la, conforme anotam Paulo 

Affonso Leme Machado e Maria Regina Marrocos Machado, na obra Direito 

Ambiental em Evolução, nº 3. Os autores do trabalho intitulado Direito ao 

                                                
26 O termo “fecundidade”, empregado pela Lei, é originário do latim – fecunditate – significando 
fertilidade, faculdade reprodutora. Fertilização é o nome dado à união entre gametas de sexos 
diferentes para a criação de um novo ser ou de novos seres. 
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Planejamento Familiar, que integra a citada obra, coordenada por Vladimir Passos 

de Freitas (2002, p. 316), destacam que o planejamento familiar, na legislação 

brasileira, “não tem nenhum objetivo de praticar ou apoiar a prática do aborto, mas 

procura que as vidas concebidas encontrem lares e famílias aptas a desenvolvê-las 

econômica e espiritualmente”. 

 

 

4.3. Ambiente de avanços e retrocessos 

 

 

Inegavelmente, houve avanços, embora o recente tratamento dos direitos 

sexuais e reprodutivos seja “superficial e esparso”, estando “inseridos num contexto 

amplo e multidisciplinar relativo à saúde” (BRAUNER, 2003, p. 13). 

Resguardou-se, na atualidade, a liberdade de decisão do casal e, ainda, 

elevaram-se princípios correlacionados aos direitos sexuais e reprodutivos à 

categoria de norma constitucional. Em contrapartida, impôs-se ao Estado a 

responsabilidade de prover “recursos educacionais e científicos para o exercício 

desse direito”. Deve oferecer acesso aos métodos e técnicas de concepção e 

contraceptivos seguros e cientificamente aceitos aos usuários dos serviços de 

saúde, “dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde” (art. 3º, da 

Lei 9.263/96). 

No entanto, em termos gerais, a Administração Pública27 ainda não 

conseguiu, na atualidade, propiciar aos administrados meios de eles conciliarem seu 

direito à liberdade de decidir o tamanho de sua prole com a responsabilidade dessa 

                                                
27 Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2001, p. 61-62), “em sentido objetivo, a Administração 
Pública pode ser definida como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime 
jurídico de direito público, para consecução dos interesses coletivos” e, “em sentido subjetivo, como o 
conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa 
do Estado”. 



 77 

decisão. No atual sistema constitucional idealizado, o exercício da liberdade de 

opção responsável pelo número de filhos ainda não se tornou generalizado. O poder 

público ainda não conseguiu (ou não quis) ampliar, sistematicamente, sua atuação 

na área da educação sexual e reprodutiva e no oferecimento de serviços gratuitos 

de saúde, em âmbitos sexual e reprodutivo. 

Por um lado, em alguns setores, principalmente os urbanos e escolarizados, a 

sociedade brasileira sofreu mudanças de comportamento que ensejaram redução 

da taxa de natalidade. Interessante é que essa redução se deu na medida em que 

se ampliavam os processos de urbanização, industrialização e escolarização. Por 

outro lado, em setores mais pobres e mais conservadores, por opção ou por 

desinformação, a taxa de natalidade ainda continua alta. 

O resultado de oscilações e permanências nas taxas de natalidade foi que, no 

conjunto, nos últimos 40 anos, houve uma queda drástica na média de filhos. Até a 

década de 60, mulheres brasileiras tinham, em média, 6,2 filhos; hoje, a média é de 

pouco mais de 2,1. Apesar de estável e de não podermos mais falar em 

generalizada explosão demográfica, essa taxa atual tenta esconder sérios 

problemas sociais, que se iniciam na má distribuição de renda e de oportunidades 

de estudo e de trabalho, transitam pelas questões afetivas insolúveis e chegam ao 

alto índice de criminalidade, violência e mortalidade materna e infantil. 

No contexto brasileiro, por conta de tais problemas sociais, adia-se – numa 

reação em cadeia – a efetivação de muitos dos direitos reconhecidos pela 

Constituição. E o problema específico da não-efetividade de direitos sexuais e 

reprodutivos se amplia diante do fato de que as condicionantes socioculturais ainda 

são muito fortes na sociedade brasileira, mormente no campo de influência ético-

religiosa. 

Na história recente do Brasil, sociedade e governo mantiveram, em muitas 

ocasiões, posturas antagônicas no que tange às questões populacionais. Conforme 

se viu no capítulo anterior, do incentivo à natalidade como forma de garantir 

soberania estatal passou-se pela revolução sexual, em pleno regime militar, quando 

as mulheres se organizaram para discutir questões de gênero. A noção de direitos 

da mulher foi aperfeiçoada, incluindo seu direito à livre decisão sobre questões 
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atinentes à sua sexualidade e saúde sexual e reprodutiva, livre de coação, bem 

como à proteção contra a violência e os preconceitos. Em geral, a noção dos direitos 

sexuais e reprodutivos tem vínculo histórico com os movimentos sociais 

eminentemente femininos, que representaram o rompimento do processo social 

opressor do universo feminino, a partir do desenvolvimento das percepções das 

várias formas de dominação entre os indivíduos. 

Diversos acontecimentos marcantes, nos últimos 40 anos, repercutem nos 

dias atuais. O surgimento da cultura homossexual, a perda do valor da virgindade, a 

revolução sexual, o ingresso prematuro de crianças e adolescentes nas práticas 

sexuais e o aumento da busca e experimentação de prazeres sexuais multiplicaram 

contextos. Paralelamente aos debates oficiais, desenvolveram-se práticas 

clandestinas de esterilização e aborto. As questões de gênero promoveram na 

sociedade uma nova identidade de mulher, mãe e esposa. Conquistou-se a 

igualdade no exercício dos direitos e deveres da sociedade conjugal (§ 5º do art. 226 

- reflexo sistemático do art. 5º, inciso I), ao mesmo tempo em que se mantém 

exagerada a taxa de gravidez em meninas e adolescentes de 10 a 19 anos.28 

Cresceu a incidência de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) e, por 

conseguinte, a preocupação com as práticas e os costumes sexuais que sugerem 

riscos biológicos. Descobertas científicas e avanços na medicina alteraram costumes 

e aumentaram a expectativa de vida. 

Alguns excessos advindos da liberação sexual estão sendo permitidos em 

nome da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e comunicativa (art. 

5º, IX). Paralelamente, o instinto sexual nato do brasileiro está sendo aguçado desde 

a infância, irracional, inconsciente e, muitas das vezes, ilimitadamente. Imagens 

pornográficas são veiculadas pela Internet29, e revistas masculinas e femininas de 

                                                
28 O IBGE, em sua Síntese dos Indicadores Sociais, informa que “cerca de 20% das crianças 
nascidas em 2002 eram de mães de 15 a 19 anos de idade. Quando as mães têm menos de 3 anos 
de estudo, a taxa de mortalidade entre menores de 5 anos é de quase 50 por mil; entre as mães com 
mais de 8 anos de estudo, a mesma taxa cai para 20 por mil”. (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios 2002, do Censo 2000, das Estatísticas de Saúde. Assistência Médico-Sanitária 2002 e do 
DATASUS do Ministério da Saúde) 

29 “A internet trouxe à tona tudo o que estava escondido pela sociedade”, diz a socióloga Tatiana 
Savóia Landini (2000), que defendeu dissertação de Mestrado na USP sobre pornografia infantil na 
rede. É inimaginável contabilizar os dividendos do comércio de imagens pornográficas. 
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conteúdo adulto são descontroladamente vendidas a adolescentes. Crescem os 

programas televisivos de baixa qualidade, que se mantêm às custas de 

patrocinadores despreocupados com a instrução moral e intelectual dos 

telespectadores, que, por sua vez, não negam a si nem aos próprios filhos a 

manutenção do aparelho de TV ligado naquele canal. Fomenta-se o erotismo sem 

limites, mesmo sem se ter consciência disso. 

Sob uma ótica otimista, novas perspectivas sexuais e reprodutivas foram 

conquistadas, como resultado da mobilização dos movimentos sociais e com 

respaldo no processo de reforma sanitária brasileira, que definiu a saúde como 

direito do cidadão e o provimento dessa necessidade básica como dever do Estado, 

culminando com o surgimento, em 1983, do Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM). A rede pública de assistência à saúde passou a 

desenvolver diretrizes básicas destinadas às mulheres nas diversas etapas e 

situações de sua vida, incluindo-se a fase reprodutiva. Esse programa também 

inspirou a redação do § 7º, do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

Nesse processo histórico-discursivo, teses criadas no cenário internacional, a 

exemplo das advindas das idéias desenvolvidas por Thomas Robert Malthus (1766-

1834), que, em Ensaio sobre o Princípio da População (1798), alertava sobre os 

perigos do crescimento exagerado da população sem correspondente crescimento 

da produção de alimentos (BUGLIONE, 2001)30, impulsionaram a adoção de 

pensamentos e posturas moralistas e repressoras da sexualidade e da reprodução 

humana, sustentados, por exemplo, por teorias ditas “neomalthusianas”. 

Em contrapartida, produziram-se reformas nos modelos de pensamentos e 

ruptura de padrões sociais. As tendências e debates internacionais impulsionaram 
                                                
30 Segundo Fátima Oliveira (2004), médica e secretária-executiva da Rede Feminista de Saúde, as 
idéias malthusianas decorrem da teoria do economista inglês Thomas Robert Malthus (1766-1834), 
que pode ser sintetizada na seguinte frase: "As populações crescem em progressão geométrica, e a 
produção de alimentos, em progressão aritmética". Isso levou Malthus a falar, de relance, no 
"detalhe" da fatalidade da morte prematura, ao constatar que "alguma coisa" impedia que muitas 
pessoas atingissem a idade reprodutiva – elas morriam antes. Por isso, segundo Malthus, as 
doenças, a fome e a guerra eram "ótimos freios" para conter o crescimento populacional. Portanto, 
tais fatos deveriam continuar existindo; os governos não poderiam ser "humanitários" e os 
nascimentos deveriam ser controlados sob coação legal: pelo casamento tardio e pela imposição da 
continência periódica (relações sexuais esporádicas). 
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ações governamentais direcionadas ao planejamento familiar, acirrando-se, em 

primeiro momento, a polêmica entre políticas de controle demográfico e 

anticontrolistas e, em momento posterior, tornando mais patente que problemas 

populacionais em países “em desenvolvimento” representam um dos motivos para 

que se busque eternamente o aclamado “desenvolvimento”, sem, contudo, 

significativo avanço, principalmente no que tange ao desenvolvimento humano. 

Após décadas de familiarização com o tema, a expressão “controle de 

natalidade” passou a soar agressiva, principalmente em se tratando do Estado 

democrático de direito, cuja idéia de controle demográfico é considerada restritiva à 

liberdade reprodutiva do casal. As novas orientações induziram à substituição do 

termo "controle" pelo "planejamento".31 

 

No Brasil, desde a década de 60, agências internacionais que financiam 
projetos de investigação e/ou intervenção na área da saúde reprodutiva, 
tiveram um papel importante no sentido de agregar pessoas e idéias, a 
partir da noção ampliada de saúde enquanto direito básico que inclui a 
sexualidade e a reprodução. Pode-se constatar, no entanto, uma tendência 
por parte de campos discursivos distintos - em especial, o governamental, o 
religioso e o médico-científico – a fomentar políticas de caráter controlista 
que aviltavam esta noção de direitos, submetendo a população a práticas 
que visavam a redução da natalidade a qualquer custo. Tratava-se 
claramente aqui de estratégias biopolíticas destinadas a dirigir e controlar as 
condutas sexuais e reprodutivas com fins de controle demográfico, em 
especial nos países de terceiro mundo. Como forma de 
resistência/enfrentamento destas políticas, programas de pesquisa foram 
instituídos no intuito de subsidiar novas práticas de intervenção que fossem 
ao encontro da construção do exercício da cidadania também no campo da 
reprodução. No entanto, pode-se identificar um impasse neste cenário na 
medida em que o sistema liberal que preconiza a liberdade de iniciativa e os 
direitos individuais vê-se às voltas com "problemas" colocados às práticas 
de intervenção pelas necessidades governamentais de administração e 
controle de determinadas situações associadas à vida das populações. 
(TONELI, 2004) 

 

                                                
31 A Carta da Federação Internacional para o Planejamento Familiar, sobre os direitos em matéria 
de sexualidade e de reprodução, afirma no Princípio 1 que crê e reconhece que toda a pessoa tem 
direito à vida e que ninguém pode ser arbitrariamente privado da vida. Reconhece que o genocídio é 
um crime em razão do direito internacional e que há crime quando medidas – entre outras o 
planejamento familiar – são impostas com o fim de impedir nascimentos no interior de um grupo 
nacional, étnico, racial, religioso ou cultural, com intenção de destruir, total ou parcialmente, esse 
grupo (JONES, WENTZ, BURNETT, 1990). 
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De qualquer forma, mesmo com alguma visível evolução, o problema 

populacional brasileiro, desde suas origens coloniais, é muito maior do que se 

imagina, não somente em relação ao descontrole quantitativo, mas, principalmente, 

quanto à decrescente qualidade de vida das pessoas. Fato que se evidencia tanto 

na realidade das categorias sociais que não têm acesso à educação e à saúde de 

qualidade, à remuneração digna pelo trabalho, aos bens etc, quanto na vida das 

adolescentes e jovens que, sem estrutura emocional, engravidam inesperadamente, 

independentemente de sua categoria social, traçando, muitas das vezes, destinos 

amargos para si e para sua família. A insuficiência educacional oferece sérias 

limitações ao ser humano. Na coletividade, é, direta ou indiretamente, causa da 

elevação da crise social. 

Os números demonstram a necessidade de se abandonar o estágio de 

afirmação teórica dos direitos reprodutivos para se transcenderem os limites 

históricos, culturais e sociais, buscando-se as dimensões reais de seu conteúdo, que 

também abarcam importantes deveres do Estado e dos cidadãos. Cabe à legislação, 

à jurisdição e à administração, conforme as respectivas exigências, oferecer ao 

casal brasileiro os meios necessários ao exercício pleno do planejamento familiar. 

 

Um país onde, ainda, há milhões de pessoas com fome e na miséria, onde 
milhões nem sequer possuem uma casa para viver, onde milhões vivem na 
sombra do analfabetismo, um país onde a mortalidade materna assume 
proporções inaceitáveis, tem por dever pensar e agir em relação à forma e 
as condições que seu povo está vindo ao mundo. Um país onde os 
percentuais da gravidez entre adolescentes, óbitos pela clandestinidade do 
aborto são significativos, não pode se omitir de abordar claramente o tema 
sobre planejamento familiar e paternidade atuante e consciente. 
(FERNANDES, 2004)32 

 

Impõe-se, urgentemente, que os representantes do Estado deixem de se 

valer de discursos contaminados por paixões que mascaram a inércia da 

Administração Pública em relação ao problema. A demagogia da expressão “base 

da sociedade”, que define “família” no caput do artigo 226, tem que ceder lugar à 

                                                
32 Emília Fernandes, ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Presidência 
da República do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 
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real proteção estatal ali prevista como “especial”. Como nada de “especial” foi feito 

ainda – embora vários historiadores, sociólogos, antropólogos e cidadãos 

voluntariosos tenham se preocupado com o problema – pretende-se alertar a 

comunidade jurídica, cuja parte considerável ocupa-se, naturalmente, em seu 

precioso tempo, com as questões patrimoniais e ideológicas de suas fontes 

pagadoras, sobre a “bomba-relógio”33 que está diante dos olhos dos brasileiros, 

imobilizados pela própria cultura historicamente herdada. 

                                                
33 Expressão utilizada pela Revista Super Interessante, Editora Abril, na edição 5, ano 6, maio de 
1993, em que os autores do artigo “A bomba-relógio da superpopulação”, Flávio Dieguez e René 
Decol, lembraram polêmico livro intitulado “A bomba populacional”, publicado em 1968, em que o 
biólogo norte-americano Paul Ehrlich, da Universidade Stanford, em São Francisco, Califórnia, como 
“experiente analista das agressões ao ambiente e com profundos conhecimentos de ecologia”, 
“antecipava as formidáveis dores de cabeça dos anos 80 e 90”: “Efeito estufa, chuva ácida, Aids, 
escassez de alimentos, destruição da camada de ozônio, redução da diversidade biológica e das 
florestas tropicais”. 
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5. MEIO AMBIENTE E AMBIENTE URBANO 

 

 

5.1. Demografia, meio ambiente e planejamento familiar 

 

 

Intuímos que questões demográficas e de planejamento familiar reclamam 

tratamento conjunto, intenso, amplo, sob visões inter, multi e transdisciplinar, a fim 

de se enfrentarem problemas populacionais no presente e evitá-los no futuro.34 

Para tanto, deve-se extrair da demografia não apenas uma visão meramente 

de funcionalidade em relação às técnicas de planificação urbanística e das 

construções; a demografia também pode: 1) oferecer meios de compreensão sobre 

os motivos de movimentos e de concentrações populacionais; 2) ajudar a entender o 

conteúdo populacional em localidades diversas; 3) antever as conseqüências 

nefastas da concentração humana em áreas de risco ou de proteção ambiental. 

Sob tal enfoque e atentos às diversidades naturais e humanas no Brasil, 

entendemos que a demografia - “que se ocupa tanto dos aspectos quantitativos 

como qualitativos do elemento populacional” (BONAVIDES, 2004, p. 68) -, pode 

prestar importante auxílio às entidades públicas e privadas que promovem ou devam 

promover ações destinadas à proteção do meio ambiente, incluindo o ambiente 

urbano. Nesse universo ambiental, o auxílio pode, igualmente, oferecer 

indispensável contribuição ao implemento de serviços públicos destinados ao 

exercício pleno e legítimo do direito ao planejamento familiar, por parte dos 

cidadãos, conforme suas peculiaridades, dentro de um contexto social, cultural e 

geográfico. Isso, levando em consideração, conforme ensina Paulo Bonavides, que 

                                                
34 Inter: 'posição intermediária'; 'reciprocidade': intercostal; interação; Multi: 'muito', 'numeroso': 
multangular, multiangular, multissecular; Trans: 'movimento para além de', 'através de'; 'posição para 
além de'; 'posição ou movimento de través'; 'intensidade'. (DICIONÁRIO Aurélio Eletrônico) 
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“o significado político da população vai depender do correlato significado econômico 

da mesma população no Estado” (2004, p. 68) e que interessa investigar 

cientificamente o crescimento vertiginoso da população para se determinar “a 

qualidade da vida humana para conter sua eventual deterioração” (2004, p. 70-71). 

 

 

5.2. Distorções na densidade demográfica e desigualdades sociais 

 

 

A ciência que estuda a dinâmica populacional35 oferece aos estudiosos 

manifestações de fenômenos históricos e ideológicos sobre a população e dados 

que espelham traços sociais de determinada parte geográfica.36 E nos diz, 

atualmente, conforme dados do IBGE, que a população absoluta brasileira não está 

distribuída de forma homogênea no território nacional. Concentra-se em poucas 

regiões. Áreas com alta densidade demográfica37 se avolumam em proporções 

catastróficas e, via reflexa, a proteção de interesses e direitos individuais e relativos 

a grupos que se amontoam em locais pobres estaciona na inércia e, muitas das 

vezes, em discursos populistas, assistencialistas e românticos que “sujam” as ruas 

às vésperas das eleições. Defesa de "interesses metaindividuais" (difusos, coletivos 

e individuais homogêneos) serve apenas como uma esquisita expressão, utilizada 

para impressionar eleitores. 

                                                
35 Conceituada também como “estudo estatístico das populações, no qual se descrevem as 
características de uma coletividade, sua natalidade, migrações, mortalidade", conforme definição do 
dicionário eletrônico Aurélio. 

36 A análise demográfica centra-se também nas características de toda uma sociedade ou um grupo 
específico, definido por critérios como a educação, a nacionalidade, a religião e a pertença étnica. No 
século XIX, mais precisamente no ano de 1855, Achille Guillard, em seu livro Eléments de Statistique 
Humaine ou Démographie Comparée (Elementos de Estatística Humana ou Demografia Comparada), 
usou pela primeira vez o termo demografia. (WIKIPÉDIA) 

37 Densidade populacional é a medida expressa pela relação entre a população e a superfície do 
território, geralmente aplicada a seres humanos e também a animais. É geralmente expressa em 
habitantes por km2. (WIKIPÉDIA) 
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A crescente e irresponsável ocupação humana de espaços, transformando 

cidades em “formigueiros humanos”, gera uma série de efeitos. E as conseqüências 

deste crescimento desequilibrado dificultam, não raras vezes, a pretendida eficácia 

de direitos fundamentais, que, inevitavelmente, está sempre vinculada à idéia de 

dignidade e respeito ao ser humano. Entre morros de favelas, ambientes 

epidemiológicos, almas famintas e sombras das pontes, crianças se multiplicam, e a 

mendicância acaba compondo o quadro marcante das vias urbanas freneticamente 

ocupadas por veículos automotores que, apressados, emitem gases poluentes, 

enquanto que, em outras vias, nos semáforos fechados, motoristas são assaltados 

ou negam, reiteradamente, pedido por migalhas e esmolas. 

Apenas recentemente o debate a respeito dos problemas vinculados ao meio 

ambiente, inclusive urbano, ao uso adequado da propriedade imóvel, à circulação de 

pessoas e transporte de bens, à geração de infra-estrutura básica de saneamento 

(água e esgoto), ao acúmulo de lixo e seu tratamento, dentre outros, tornou-se 

objeto das preocupações do Executivo e do Legislativo e, conseqüentemente, do 

Judiciário. 

Isso foi reflexo das preocupações mundiais e, pode-se afirmar, de pressões 

externas, após tanto se explorarem as riquezas naturais brasileiras, como se não 

bastassem as desigualdades sociais extravagantes. 

Marco Antônio Marcondes Pereira, promotor de Justiça em São Paulo, em 

trabalho intitulado Equilíbrio do Crescimento Demográfico como Princípio 

Constitucional Urbanístico, aponta que a “ocupação exacerbada dos limites 

territoriais urbanos é uma das causas geradoras dessas desigualdades 

extravagantes, atentatórias contra a própria Constituição Federal”, não se podendo 

esquecer de que isso ocorre “por ausência do enfrentamento direto do crescimento 

demográfico e da adoção de medidas capazes de fixação das pessoas no campo, 

ou em cidades mais próximas às origens e que devem ser desenvolvidas 

paulatinamente”. É o que ocorre, também, em relação ao planejamento familiar 

ausência de enfrentamentos maduros, constantes, abrangentes. 
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5.3. Paternidade irresponsável: conduta lesiva ao meio ambiente? 

 

 

A Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, define, no artigo 54, 

como crime ambiental, “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 

resultem ou possam resultar em danos à saúde humana”. A propósito de tal 

definição, indagamos se configuraria crime ambiental, direta ou indiretamente 

praticado, ter filhos que serão “jogados no mundo”, na expressão popular, sem 

qualquer amparo material, ético e moral. Questionamos se a mulher e o homem que 

reproduziram uma nova vida em virtude de “sexo irresponsável” e sem utilização de 

proteção hábil teriam cometido crime ambiental, não na forma dolosa, mas, na forma 

culposa (§ 1º), ou seja, por “negligência, imprudência ou imperícia”. Será, nesse 

caso, que eles deveriam ser punidos com detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, 

e multa? Se a resposta fosse afirmativa – por mais absurda que seja a pergunta –, 

será que poderíamos considerar o crime qualificado quando a “chegada”, sem 

planejamento e sem condições, de uma criança ao mundo “tornar uma área, urbana 

ou rural, imprópria para a ocupação humana” (§ 2º, I)? E, perguntamos, ainda, 

concomitantemente refletindo sobre a tensão entre facticidade e validade: será que 

os habitantes, por exemplo, de uma área de risco ou ambientalmente protegida 

devem ser punidos com detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa, pela 

prática de crime contra o ordenamento urbano, quando edificam “em solo não 

edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, 

ecológico”, “sem autorização da autoridade competente” (art. 64)? 

Por mais polêmicas e inquietantes que sejam essas perguntas e as 

respectivas respostas, a nossa intenção não tem caráter reducionista ou de 

“coisificar” o ser humano, a fim de solucionar, imediatamente, os problemas que 

afligem as cidades. Ao contrário, é de, simplesmente, tentar demonstrar, por mais 

este enfoque – o ambiental –, que a ausência de planejamento familiar, em sua 

dimensão constitucional, causa danos irreversíveis ao meio ambiente urbano, o que, 
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necessariamente, afeta outros ambientes, em virtude do crescimento desordenado 

da população, em determinados espaços urbanos. 

A propósito, a vertente neomalthusiana, com caráter ecológico, aponta o 

controle do crescimento populacional como forma de preservar a natureza. Para os 

que adotam essa teoria chamada “ecomalthusiana”, 

 

o crescimento demográfico acelerado pressiona a retirada de recursos 
naturais das áreas que possuem a maior biodiversidade no planeta, a zona 
intertropical – onde se situa a maioria dos países pobres –, causando danos 
sérios ao ambiente, alguns de forma irreversível. Assim, controlar o 
crescimento populacional é uma forma de preservar a natureza. (MORAES, 
2005, p. 378) 

 

O "crescimento demográfico controlado" deve ser identificado como princípio 

informador da política urbana prevista na Constituição de 1988. Isso, em sintonia 

com as reflexões e conclusões obtidas em encontros mundiais, a exemplo daquelas 

alcançadas na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUAD), em 1992, no Rio de Janeiro, que promoveu o conceito de 

“desenvolvimento sustentável”, associado à necessidade de “progresso econômico, 

social, e da saúde”, e, tudo, em harmonia com o meio ambiente. O desenvolvimento 

sustentável deve ser alcançado por meio da promoção de “políticas demográficas 

adequadas” (Princípio 8) e por meio da ampla e irrestrita participação das mulheres, 

consideradas fundamentais e com um papel vital na gestão do ambiente (Princípio 

20). 

No entanto, torna-se mais difícil ou mesmo impossível vislumbrarmos 

soluções imediatas para o crescimento populacional desordenado em áreas de risco 

se, antes, não enxergamos soluções eficazes para questões teoricamente “mais 

simples”, como, por exemplo, as agressivas pichações nos muros; as condutas anti-

higiênicas de pessoas que jogam, no chão, papéis que entupirão bueiros; as ações 

que resultam na contaminação dos rios, dos córregos, do ar; as que obstruem os 

acessos e vias; e as que causam poluição sonora e visual. Se, em uma cidade, os 

muros de edificações públicas e particulares são pichados (crime ambiental previsto 
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no art. 65) impunemente, como será que o Estado resolverá, total ou parcialmente, 

questões mais complexas, visando a construir uma sociedade justa e solidária, 

voltada à erradicação da pobreza e da marginalização e à redução das 

desigualdades sociais e regionais (art. 3º, incisos I e III)? 

 

 

5.4. Educação ambiental: encargo do Poder Público 

 

 

No artigo 24 da Constituição brasileira está previsto que compete à União, 

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre “florestas, caça, 

pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 

proteção do meio ambiente e controle da poluição” (inciso VI) e sobre “educação, 

cultura, ensino e desporto” (inciso IX). Aos Municípios, segundo o artigo 30, II, 

"compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber". O exercício 

dessa competência municipal exige a existência de uma norma superior e de uma 

lacuna da mesma, que deve ser preenchida, atendendo, assim, a interesse local (art. 

30, I), inclusive, em questão ambiental relacionada com política econômica, 

habitacional e transporte. Justamente, “as decisões dos órgãos da política municipal 

que afeiçoam e organizam o mundo local e a vida do ser humano e, ao mesmo 

tempo, transformam o seu meio ambiente natural e social” (BAUER, 1991, citado por 

KRELL, 2005). 

A Lei 9.795/1999 (regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25.06.2002) 

dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências. Por educação ambiental entendem-se “os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 

do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade” (art. 1º da Lei nº 9.795/1999). 
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Como componente essencial e permanente da educação nacional, a 

educação ambiental deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal (art. 2º), em um 

“sistema de responsabilidades compartilhadas” entre Estado, meios de 

comunicação, instituições de ensino, iniciativa privada, enfim, sociedade como um 

todo (MORATO LEITE, AYALA, 2004, p. 173). Necessitamos de boas campanhas 

publicitárias e de “bons exemplos”38, que atinjam amplo número de cidadãos. E 

“bons exemplos” faltam em relação ao meio ambiente e ao planejamento familiar. 

Incumbe ao Poder Público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição 

brasileira, “definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover 

a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade 

na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente”; “às instituições 

educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas 

educacionais que desenvolvem”; “aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (SISNAMA), promover ações de educação ambiental integradas aos 

programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente”; “aos meios 

de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na 

disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e 

incorporar a dimensão ambiental em sua programação”; “às empresas, entidades de 

classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à 

capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o 

ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no 

meio ambiente”; “à sociedade como um todo, manter atenção permanente à 

formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e 

coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas 

ambientais” (art. 3º, caput e incisos, da Lei nº 9.795/1999). 

 

O Estado deve difundir as bases da educação e investir na criação da infra-
estrutura mínima para o verdadeiro auxílio como responsabilidade 

                                                
38 Vale a referência à campanha publicitária promovida para incentivar o brasileiro a ser uma pessoa 
melhor. Com o slogan "Um bom exemplo: essa moda pega", a campanha de auto-estima da gestão 
Luiz Inácio Lula da Silva foi lançada no primeiro semestre de 2005. Campanha anterior teve o slogan 
"O melhor do Brasil é o brasileiro". 
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compartilhada para o efetivo exercício da cidadania ambiental 
conscientizada. 

Não havendo essa efetiva participação do Estado, a lei, apesar de 
instrumento válido, não será suficiente para a determinação do direito e da 
cidadania, como adverte José Alcebíades de Oliveira Júnior. (MORATO 
LEITE, AYALA, 2004, p. 330) 

 

E, por falar em “responsabilidade compartilhada para o efetivo exercício da 

cidadania ambiental conscientizada”, vale registrar dois dos objetivos fundamentais 

da educação ambiental previstos no artigo 5º da Lei nº 9.795/1999 e que se 

apresentam mais objetivamente vinculados ao pensamento: 

 

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis 
micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 
solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 
sustentabilidade; 

(...) 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

 

À educação ambiental, contínua e permanente, deve-se dar enfoque 

humanista, holístico, democrático e participativo, adotando-se a concepção de meio 

ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, 

o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade, intimamente 

vinculado às estruturas sociais, formadas, em sua base, pela família e pelo trabalho. 

Com o reconhecimento e respeito à intersubjetividade, ao pluralismo de idéias 

e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade, 

impõe-se a participação geral dos componentes das comunidades nas questões 

ambientais locais, regionais, nacionais e globais, vinculando-se ética, educação, 

trabalho e práticas sociais. De acordo com Leff (2001, citado por MORATO LEITE, 

AYALA, 2004, p. 327), o saber ambiental transdisciplinar contribui para melhor 
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compreender a articulação dos processos ecossistêmicos, geográficos, econômicos, 

culturais e sociais. Acrescentamos: politiza as questões demográficas. 

Essa perspectiva ajuda a entender mais sobre práticas sexuais e reprodutivas 

nas comunidades localizadas em específico ambiente, onde deverão ser oferecidos 

serviços públicos de saúde, nos quais se incluem os relativos ao planejamento 

familiar. 

 

 

5.5. O Direito e sua potencial contribuição 

 

 

Essa compreensão deve se generalizar pelos diversos canais de informação 

e de transferência de conhecimento para atingir os vários níveis de complexidade 

social. Conforme nos ensina Leonardo Boff, “para cuidar do planeta precisamos 

todos passar por uma alfabetização ecológica e rever nossos hábitos de consumo. 

Importa desenvolver uma ética do cuidado” (citado por MORATO LEITE, AYALA, 

2004, p. 324). 

Nesse contexto, um dos canais legítimos que se apresentam é o do Direito 

Urbano, definido por José Afonso da Silva (1981, p. 21) como o "conjunto de normas 

jurídicas reguladoras da atividade do Poder Público destinada a ordenar os espaços 

habitáveis, o que significa dizer: conjunto de normas jurídicas reguladoras da 

atividade urbanística". Há estreita ligação entre urbanismo e ecologia e entre os 

respectivos e específicos ramos do direito, na medida em que direito urbanístico 

carrega consigo a carga de disciplinar o comportamento humano relacionado aos 

espaços habitáveis e não-habitáveis. Quanto mais generalizadas forem as reflexões, 

mais se obterá justificativa legítima à adoção de medidas, nas esferas pública e 

privada, para se interferirem nas ações de indivíduos e grupos, como forma de auto-

proteção e até de evolução da própria sociedade. 
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O intercâmbio entre o direito urbanístico39, o ambiental e os outros ramos do 

direito, bem como a sociologia, a economia, a antropologia, a geografia, a 

demografia, a história, a política e outras reclama mais intensidade e acesso aos 

cidadãos, a fim de voltarmos, em conjunto, os olhares mais críticos e menos 

circunstanciais para fatores que afetam o meio ambiente. Esse exercício dinâmico, 

individual e coletivo pode capacitar a sociedade a definir, legítima e justificadamente, 

procedimentos e responsabilidades que possam indicar, enfim, caminhos para se 

atingir o "bem-estar" coletivo, ou social, tendo-se em vista as gerações presentes e 

futuras (art. 225, CRFB). 

Nesse aspecto, é apropriado comentar a preocupação de José Rubens 

Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala (2004, p. 62) com a chamada “eqüidade 

intergeracional”, que se destina a proteger “os seres vivos (humanos ou não)”, a fim 

de se alcançar a defesa de um “direito difuso de caráter futuro”. 

Então, é com a visão de tal estreiteza e o enfrentamento das questões de 

direito de propriedade que se pode definir o Direito Urbanístico como “o conjunto de 

princípios e regras constitucionais e legais voltado ao equilíbrio e ordenação do 

território urbano pela limitação de certos direitos dos particulares pela Administração, 

dentre os quais o de propriedade e implantação de medidas estruturais para o 

controle demográfico e ambiental, com o objetivo de atender ao bem-social e aos 

interesses metaindividuais, desenhados pelo ordenamento jurídico 

contemporâneo”.40 Quando se protege juridicamente o bem ambiental, 

 

busca-se a proteção de um direito difuso e, dessa forma, este encontra-se 
desvinculado do tradicional direito público e privado, visando à conservação 

                                                
39 Informado por princípios constitucionais de destaque: princípio da função social da propriedade 
(arts. 5º, XXII, XXIII, XXVI; 170, III; 182, "caput" e § 2º; 184, "caput", 185, parágrafo único e 186)), 
princípio da subsidiariedade (art. 173, CF), princípio de que o urbanismo é função pública (arts. 21, 
IX, XX, XXI; 23, IV; 25, § 3º; 30, VIII; 43; 216, "caput" e §§ 1º e 5º) e princípio da afetação das mais-
valias ao custo da urbanificação (art. 5º, XXIV e 145, inciso III, CF e art. 4º do Dec.-Lei nº 3.365/41). 
(COSTA, 1990, p. 66). 

40 Definição do autor do artigo Equilíbrio do Crescimento Demográfico como Princípio 
Constitucional Urbanístico, que entende que “o crescimento demográfico nas cidades implica em 
maior exigência da função social da propriedade pelo Estado e, inversamente, na limitação acentuada 
do próprio direito dela” (MARCONDES PEREIRA, 2005). 
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de um bem que pertence à coletividade como um todo e cujo controle é feito 
de forma solidária entre o Estado e os cidadãos. (MORATO LEITE, AYALA, 
2004, p. 62) 

 

Igualmente, sob a visão urbanística e ambiental, a ampliação da noção de 

planejamento familiar41, como propósito da educação sexual e reprodutiva eficiente e 

adequada, significaria um facilitador, inestimável, para a contemplação dos direitos 

fundamentais no quotidiano. O excedente de população urbana acaba gerando um 

estado insustentável, que desqualifica a vida nas grandes cidades, conduzindo 

populações carentes à submissão de condições de vida subumanas, sob diversos 

aspectos (moradia, saneamento básico, meio ambiente, saúde, segurança etc). E, 

por isso, esse problema deve ser objeto de constante e cautelosa análise por parte 

do Estado (por exemplo, por meio do plano geral de metas e diretrizes para o 

desenvolvimento urbano) e da sociedade civil, que devem se mobilizar, abrindo 

“espaço e canais aos grupos sociais intermediários” de que fala Edis Milaré (2005): 

 

Se já não faltam normas constitucionais e legais de proteção ao meio 
ambiente, seja no campo do direito material, seja no do processual, que 
poderão sempre merecer aprimoramentos, de todo imprescindível, agora, 
melhor aparelhar todos os legitimados à propositura da ação civil pública 
ambiental, impondo-se, concomitantemente, a abertura de espaço e canais 
aos grupos sociais intermediários (sindicatos, associações civis de defesa 
do meio ambiente, de moradores de bairro etc), os quais, em constante 
mobilização, permitirão a adequação necessária da ação dos detentores do 
Poder às exigências populares. 

Insta, assim, analisar em que medida a legislação brasileira contempla a 
participação popular na proteção do meio ambiente. 

Álvaro Mirra, em excelente exposição sobre a matéria, aponta três meios 
básicos pelos quais o grupo social pode atuar: a) participando nos 
processos de criação do Direito do meio ambiente; b) participando na 
formulação e na execução de políticas ambientais; e c) atuando por 
intermédio do poder Judiciário. 

                                                
41 Na mesma obra acima: “Em que pese a visualização, por nós, do ‘princípio do controle demográfico 
controlado’ em sede do direito urbanístico, bem é verdade que podemos detectar nos artigos 150, 
inciso V (vedação de instituição de tributo de passagem), e 226, § 7º (planejamento familiar 
estritamente privado), da Constituição Federal, aparentes problemas para a aplicação efetiva de 
alguns dos seus mecanismos mais eficazes. Contudo, nada impede a União de incentivar a fixação 
de habitantes em determinadas regiões e territórios nacionais, ou de propiciar recursos educacionais 
e científicos para a coletividade no planejamento familiar (atendendo aqui o princípio da 
subsidiariedade das regras jurídicas em matéria urbana)”. (MARCONDES PEREIRA, 2005) 
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Entendemos que nada impede que se incentive a fixação de habitantes em 

determinadas regiões e territórios nacionais por meio de políticas demográficas 

conjugadas com as políticas de planejamento familiar. E mais, que se ofereçam aos 

cidadãos, de forma “suficiente”, “adequada” e “oportuna” (MORATO LEITE, AYALA, 

2004, p. 335), oportunidades, por meio da educação, aptas a os tornar agentes de 

redução de riscos ambientais provocados pela ação humana. Ensinar significa 

reduzir incertezas e oferecer opções para se buscarem equilíbrios na “gestão dos 

riscos” (MORATO LEITE, AYALA, 2004, p. 346). 

Marco Antônio Marcondes Pereira (2005) aponta que 

 

caberá ao cientista do direito laborar cuidadosamente na construção das 
normas jurídicas de contenção do crescimento demográfico, tarefa não fácil 
mas, certamente, proveitosa para atender o escopo constitucional da 
erradicação da pobreza e integração social dos setores desfavorecidos, 
deixando salvaguardada, inclusive, a função social da propriedade. 

 

A isso acrescentamos a necessidade de se ampliarem intercâmbios entre 

conhecimentos científicos atentos às diversas realidades dos atores sociais e aptos 

a contribuírem para a ampliação construtiva do debate sobre a planificação familiar 

em áreas de risco. Nesse plano, o Direito pode e deve contribuir, na medida em que 

pode e deve oferecer instrumentos para que se alcance o “minimum de cultura 

política” de que fala Biscaretti di Ruffìa. 
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6. LIBERDADE E OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

6.1. Dificuldades contemporâneas em um Estado democrático latino-americano 

 

 

A partir de múltiplas experiências históricas, o Estado adquiriu novas feições e 

formas, sob as concepções moderna e pós-moderna (absolutista, liberal, social e 

democrática). Valorizou-se a tutela de determinados interesses individuais e, mais à 

frente, sociais. O Direito caminhou junto na evolução dos conceitos e das formas. 

Diante da ampliação das energias individuais, com a evolução tecnológica, o 

que fez expandir, em decorrência, a repercussão coletiva da ação de cada qual, 

“emergiu como imperativo inafastável uma ação reguladora e fiscalizadora do 

Estado, muito mais extensa e intensa do que no passado”. O "braço tecnológico" 

 

propiciou gerar, em escala macroscópica, contaminação do ar, da água, 
poluição sobre todas as formas, inclusive sonora e visual, devastação do 
meio ambiente, além de ensejar saturação dos espaços, provocada por um 
adensamento populacional nos grandes conglomerados urbanos, evento, a 
um só tempo, impulsionado e tornado exeqüível pelos recursos conferidos 
pelo avanço tecnológico (BANDEIRA DE MELLO, 2005). 

 

Fez-se indispensável 

 

condicionar e conter a atuação das pessoas físicas e jurídicas dentro de 
pautas definidas e organizadas, seja para que não se fizessem socialmente 
predatórias, seja para acomodá-las a termos compatíveis com um convívio 
humano harmônico e produtivo. (BANDEIRA DE MELLO, 2005) 
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A nova ordem do trabalho e da sociedade capitalista impôs inéditas atuações 

do Estado, antes liberal, que, a partir de então, “teve que disciplinar os 

comportamentos individuais e sociais muito mais minuciosa e extensamente do que 

jamais o fizera, passando a imiscuir-se nos mais variados aspectos da vida individual 

e social” (BANDEIRA DE MELLO, 2005). 

Nesta parte do trabalho, o enfoque se limitará à análise da intervenção do 

Estado – considerado como “ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum 

de um povo situado em determinado território” (DALLARI, 1993, p. 100-101) – em 

questões relativas à saúde, especificamente no que tange à intimidade, à liberdade, 

à reprodução, à sexualidade, ao sexo, ao planejamento familiar, sob a ótica das 

esferas pública e privada, com especial atenção ao contexto brasileiro 

contemporâneo em que se situam, ainda, as heranças da noção de direitos 

associada apenas ao indivíduo, produto da modernidade e da doutrina liberal. 

 

É nesse contexto que se consolida a divisão entre a esfera pública e a 
privada, remetendo à última os aspectos relativos à intimidade como 
aqueles da ordem da sexualidade. Consolidou-se, também, a naturalização 
da associação entre o âmbito privado, a reprodução e as mulheres, 
enquanto que a produção estaria localizada na esfera pública e realizada 
pelos homens. 

Embora se possa afirmar que mudanças venham acontecendo no cenário 
acima descrito, incluindo a própria noção de individualidade que é colocada 
em cheque pelo mundo virtual globalizado, pelas novas tecnologias de 
comunicação e pelas novas tecnologias reprodutivas, as concepções que 
ordenam a vida segundo tempos e espaços demarcados persistem no 
imaginário e nas práticas sociais. É assim, por exemplo, que os discursos 
normativos, prescritivos, higienistas ainda se mantêm subjacentes às ações 
voltadas para o controle das populações jovens, especialmente nos campos 
da saúde e da educação (TONELI, 2004). 

 

Inquietudes surgem quanto às posturas do Estado em relação ao social e nos 

remetem a incansáveis reflexões quanto ao futuro da democracia participativa no 

Brasil. 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2005), citando a singela frase de Biscaretti 

di Ruffìa – "a democracia exige, para seu funcionamento, um minimum de cultura 

política" –, aponta que é precisamente esse “minimum de cultura política” o que 
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falta nos países apenas formalmente democráticos, que diferem dos Estados 

substancialmente democráticos. Naqueles países, diz o autor do artigo intitulado A 

Democracia e suas dificuldades contemporâneas, as instituições políticas 

 

não resultaram de uma maturação histórica; não são o fruto de conquistas 
políticas forjadas sob o acicate de reivindicações em que o corpo social (ou 
os estratos a que mais aproveitariam) nelas estivesse consistentemente 
engajado; não são, em suma, o resultado de aspirações que hajam 
genuinamente germinado, crescido e tempestivamente desabrochado no 
seio da Sociedade. 

 

Ao contrário, as instituições jurídico-políticas dos países formalmente 

democráticos, de regra, “foram simplesmente adquiridas por importação tal como se 

importa uma mercadoria pronta e acabada, supostamente disponível para proveitoso 

consumo imediato”. Além disso, é comum não se viabilizarem projetos, quando eles 

existem. Instituições “sucumbem ante a irresistível força de fatores interferentes que 

entorpecem sua presumida eficácia e lhes distorcem os resultados”. Essa realidade 

encontra base em fatores destacáveis: por um lado, há falta de empenho por parte 

dos segmentos sociais dominantes em valorizar instituições democráticas; por outro, 

há carência de cidadania consciente e conhecimento de correspondentes direitos, 

tornando a maioria “presa fácil das articulações, mobilizações e aliciamento da 

opinião pública, (...), graças ao controle que os segmentos dominantes detêm sobre 

a ‘mídia’, que não é senão um de seus braços”. 

O “minimum de cultura política” fica mais distante na medida em que 

nascem, no Brasil, “órfãos” da dignidade da pessoa humana, que fundamenta a 

República Federativa, no artigo 1º da Constituição. Daí que as referências de 

organização política ainda têm importância apenas figurativa, “não estando 

cerceadas por uma consciência social democrática e correlata pressão, ou mesmo 

pelos eventuais entusiasmos de uma ‘opinião pública’”, que, aliás, é constantemente 

modelada pelos interesses da classe dominante. 

Se a democracia “se assenta na proclamação e reconhecimento da soberania 

popular”, figura-se indispensável à clara consciência dos cidadãos, “interiorizada e 



 98 

reivindicativa deste título jurídico político que se lhes afirma constitucionalmente 

reconhecido conto direito inalienável”. E, não somente isso: os cidadãos devem 

dispor “das condições indispensáveis para poderem fazê-lo valer de fato”. Entre 

essas condições, enumeram-se três importantes: (a) “as de desfrutar de um padrão 

econômico-social acima da mera subsistência”, “mas também as de efetivo acesso”; 

(b) “à educação e cultura” e (c) “à informação, mediante o pluralismo de fontes 

diversificadas” (BANDEIRA DE MELLO, 2005). 

O Estado deve se constituir em um “decidido agente transformador”, o que 

supõe “um desempenho muito mais participante, notadamente no suprimento dos 

recursos sociais básicos e no desenvolvimento de uma política promotora das 

camadas mais desfavorecidas”. Deve-se, outrossim, adotar extrema cautela para 

que a concentração de poder no Executivo não se transforme ou se mantenha (caso 

ocorra) em autoritarismo e assuma uma concepção paternalista de Estado, sob pena 

de se alimentar a “tendência popular de receber com naturalidade e esperançoso 

entusiasmo soluções caudilhescas ou messiânicas” (BANDEIRA DE MELLO, 2005). 

O corpo político somente alcançará status activus maduro se for articulada, 

nas ações, a consciência valorizadora da responsabilidade social de cada qual, 

transformando-se a anacrônica relação soberano-súdito, ainda presente em certas 

realidades. A “cidadania só poderá ser exercida quando estiverem presentes a 

liberdade e a democracia como requisitos indispensáveis” (MORATO LEITE, 

AYALA, 2004, p. 305). No entanto, um número cada vez menor de pessoas decide 

sobre a vida de um número cada vez maior delas. E é por isto que os chamados 

direitos humanos não podem mais ser utilizados apenas “como argumento para 

justificar o status quo e a dominação social” (SAMPAIO, 2004, p. 47) 

José Álvaro Moisés (2005) pondera: 

 

Na democracia, as instituições são importantes porque é por meio delas que 
as aspirações dos cidadãos se transformam em políticas públicas. Fator 
decisivo para isso é a confiança dos cidadãos em normas, mecanismos e 
procedimentos institucionais que asseguram que a igualdade de todos 
perante a lei e os direitos daí decorrentes possam converter interesses e 
demandas em políticas. A confiança é importante em virtude das inúmeras 
incertezas e imprevisibilidades que decorrem da complexificação da vida 
nas sociedades contemporâneas desiguais e globalizadas. Ela resulta, 
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dentre outras coisas, de arranjos por meio dos quais direitos e deveres 
democráticos são respeitados por governos, partidos e burocracias de 
Estado, assegurando as tarefas de coordenação e cooperação social 
indispensáveis à realização de projetos coletivos por meio dos quais as 
sociedades enfrentam os seus dilemas. 

 

Conforme aponta o cientista político, “a desconfiança das instituições, pelo 

contrário, é a forma de os cidadãos reagirem ao desmando ético e político da vida 

pública” (MOISÉS, 2005). Essa desconfiança, igualmente, não deve servir de 

obstáculo à participação efetiva dos sujeitos políticos potencialmente afetados pelas 

decisões políticas. Impõe-se “nova racionalidade ambiental”, não somente na 

fiscalização do procedimento, mas na própria formação da vontade decisória 

(MORATO LEITE, AYALA, 2004, p. 311), o que está intimamente vinculado a 

questões de gênero, de sexualidade e reprodutivas em diversos ambientes. 

Acima de tudo, há que prevalecer o dever moral de respeito às instituições 

democráticas, para se transformar o respeito à liberdade de demagógico em realista. 

Liberdade no sentido arendtiano da condição humana, conforme destacado por 

Celso Lafer e que somente pode ser exercida “mediante a recuperação e a 

reafirmação do mundo público, que permite a identidade individual através da 

palavra viva e da ação vivida, no contexto de uma comunidade política criativa e 

criadora” (ARENDT, 2004, p. 342). 

 

 

6.2. Liberdade, intimidade e livre-arbítrio 

 

 

“Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há 
ninguém que explique e ninguém que não entenda.” Cecília Meireles 
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Como prerrogativa natural humana, sob o enfoque temporal, nós herdamos a 

liberdade de nós mesmos, nas “histórias” que escrevemos para nossas próprias 

vidas, a partir de nossas próprias ações e pensamentos. O excessivo liberalismo 

produziu “excessivas individualidades”, “excessivas liberdades”. O ser egoísta, 

competitivo, ambicioso, movido pelas tendências, é resultado de ações e omissões 

passadas. Sentidos diversos de liberdade interferem na história da sociedade, em 

um sem número de “efeitos-borboleta”42 produzidos a partir de exemplos, posturas, 

ações e, inclusive, omissões individuais. 

Todavia, em uma sociedade pretensamente democrática, ser livre, impõe-se 

frisar, não é fazer o que se lhe apetece. A liberdade se diferencia do livre-arbítrio: 

enquanto a primeira tem sua expressão no externo, o último a tem no interno. 

 

A liberdade de culto, de palavra, de comércio, como a de caráter político, 
social ou econômico, são produtos de uma manifestação que transcende o 
foro interno do homem. Essa liberdade é requerida por uma necessidade 
lógica da convivência humana e é, ao mesmo tempo, imprescindível para 
que as faculdades do indivíduo encontrem campo mais propício para seu 
desenvolvimento e função. Condená-la a suportar uma opressão que o prive 
de sua liberdade é submetê-lo a um virtual embrutecimento. 

O livre arbítrio, enquanto não se projete para o externo, é inatacável e 
insuprimível. Pode um homem ser privado de sua liberdade, não se 
permitindo à sua pessoa mover-se à vontade, porém o livre-arbítrio 
continuará atuando internamente, já que ninguém poderá impedir a 
atividade que os pensamentos possam desenvolver dentro de sua mente. 
Cervantes, por exemplo, quando concebeu e escreveu no cárcere a famosa 
obra em que sintetizou boa parte das observações que havia feito sobre a 
psicologia humana, e que o imortalizou na alma de seus semelhantes, deu 
uma prova evidente de que não havia sido privado do livre uso de suas 
faculdades mentais. (PECOTCHE, 2005, p. 7) 

 

A ausência de instrução, no esquema problematizado anteriormente, propicia 

homogeneidade aos ambientes mentais de integrantes de determinadas 

comunidades, grupos ou tribos. Acontece muito entre os adolescentes. Meninos e 

meninas perdem ou deixam de conquistar autonomia em seus pensamentos, atos, 
                                                
42 “Efeito-borboleta é um termo que se refere às condições iniciais dentro da teoria do caos. Este 
efeito foi analisado pela primeira vez em 1963 por Edward Lorenz. Segundo a teoria apresentada, o 
bater de asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e, assim, talvez 
provocar um tufão do outro lado do mundo.” (WIKIPEDIA) 
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modo de vestir, gosto musical, atividades de lazer etc, seja qual for sua categoria 

social, e o fazem em nome dos modismos, dos ritmos, dos costumes e, 

principalmente, da suposta auto-afirmação dentro de um grupo. Em regra, pelo que 

se tem observado, jovens ficam reduzidos à “categoria de autômatos”, quando 

submergidos, inconscientemente, na temerosa cultura carpe diem da insensatez, da 

vaidade e, normalmente, desprovidos de qualquer preocupação com o futuro e com 

o outro. “Quanto menos responsabilidade, mais liberdade”, pensam muitos - 

equivocadamente, diga-se de passagem. 

Em relação a aspecto da condição humana, Hannah Arendt (2004, p. 125) 

adverte: 

 

A felicidade alcançada no isolamento do mundo e usufruída dentro das 
fronteiras da existência privada do indivíduo jamais pode ser outra coisa 
senão a famosa “ausência de dor” (...) O hedonismo, a doutrina que afirma 
que somente as sensações corpóreas são reais, é apenas a forma mais 
radical de um modo de vida apolítico e totalmente privado, a verdadeira 
realização do lathe biosas kai me politeuesthai de Epicuro (“vive à parte e 
não te envolvas nos negócios do mundo”) 

 

O livre-arbítrio “pode ser eclipsado”, ou seja, reduzido ou anulado, “se o 

homem é privado, desde a infância, de promover o livre jogo das funções que 

concernem à sua inteligência” (PECOTCHE, 2005, p. 7). A ignorância impede a 

reflexão útil, atrofia as faculdades mentais e debilita a razão. Acima de tudo, retira 

dos indivíduos a capacidade de compartilhamento de responsabilidades, enfatizando 

o modo de vida apolítico e totalmente privado, no sentido arendtiano. 

Marco Antônio Cícero (1999), em Dos Deveres, Livro I, sugere que a razão 

não se curve aos apetites que “rompem os limites e a medida”, “abandonam e 

repelem a obediência”, “encolerizam” pessoas, “alimentam paixões ou medos”, 

provocam a entrega aos “extremos da volúpia”. Disso resulta que devemos combater 

e “aquietar os apetites”, estimular a reflexão e a diligência, para nada fazermos de 

forma temerária, fortuita, inconsiderada e leviana. Podemos nos divertir, de forma 

recatada, honesta, elegante e com bom gosto, mas depois de cumprirmos nossas 

“tarefas respeitáveis e sérias”. 



 102 

Os movimentos do pensamento e os do desejo são tipos de movimentos da 

alma. Ao pensamento incumbe principalmente a busca da verdade. Devemos aplicá-

lo nas melhores atitudes possíveis. Por sua vez, o desejo impele à ação e deve ser 

obediente à razão. 

Conforme Cícero, o homem deve repelir o prazer, que mais se afeiçoa à vida 

dos animais. “Mas se alguém dá valor ao prazer, pelo menos observe diligentemente 

certa medida ao fruí-lo”, com saúde e robustez. Deve abandonar a luxúria e “viver 

com parcimônia, continência, austeridade e frugalidade”. “Que cada um conheça, 

portanto, o próprio engenho e mostre-se juiz severo de suas qualidades e vícios, do 

contrário os atores de teatro parecerão ter mais prudência que nós”. 

O sempre oportuno ensinamento de Carlos Bernardo González Pecotche 

apresenta-se como reafirmação do pensamento defendido anteriormente, quanto à 

extrema necessidade de se ampliarem a educação e o ensino no Brasil, não 

somente na escola: 

 

O conhecimento é o grande agente equilibrador das ações humanas e, em 
conseqüência, ao ampliar os domínios da consciência, é o que faz o ser 
mais livre, ou seja, aumenta o direito de uma maior liberdade, ainda quando 
condicionando esse direito às altas diretivas de seu pensamento. 

E assim, enquanto o conhecimento confere uma maior liberdade a quem 
sabe usar dela com prudência e inteligência, a ignorância a reduz, como 
também a reduzem, já o dissemos, os erros e as faltas cometidas... (2005, 
p. 206)  

 

Sob a ótica moral, a liberdade vincula-se ao dever e à responsabilidade 

individual, termos que “constituem a alavanca que move os atos humanos, 

preservando-os do excesso, sempre prejudicial à independência e à liberdade de 

quem nele incorre” (PECOTCHE, 2005, p. 205). 

O fim pretendido pelo artigo 226, § 7º, da Constituição brasileira, deve ser 

entendido como um projeto de redução de equívocos que se cometem dia após dia 

e que minam as liberdades individuais, por conseqüência do alastramento dos 

problemas sociais, dados os efeitos da alta taxa de natalidade no meio mais carente 
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de infra-estrutura e recursos e a baixa taxa de natalidade no meio social em que se 

apresentam melhores condições à criação de filhos. Não raras vezes, integrantes de 

categorias sociais distintas assimilam a prerrogativa reprodutiva de forma não 

condizente com seus recursos. 

O planejamento familiar insere-se, sobretudo, no contexto da diferença entre 

o direito do indivíduo de procriar de forma ilimitada (liberdade prevista 

constitucionalmente) e o que é “razoável” em um contexto familiar e social – o que 

reside no âmbito do dever moral. Problemas surgem quando afirmamos que 

determinado ser humano tem o direito de ter filhos, embora fosse atraente a idéia de 

que ele não devesse ter vários filhos em suposto contexto familiar ou social que 

ofereça pouca ou nenhuma oportunidade de os novos pequenos seres viverem com 

dignidade. No contexto atual, quando o cidadão ou cidadã tem plenas condições de 

ter um ou mais filhos, mas não quer se valer desse direito, na prática, também se 

gera desequilíbrio. 

Em sintonia com a idéia de Ronald Dworkin, utilizamos 

 

a palavra ‘direito’ neste sentido quando falamos que alguém tem o ‘direito’ 
de agir de acordo com seus próprios princípios ou o ‘direito’ de seguir sua 
própria consciência. Queremos dizer que ele nada faz de errado ao 
proceder de acordo com suas convicções sinceras, ainda que discordemos 
dessas convicções, e mesmo se, por razões políticas ou de outra natureza, 
devemos forçá-lo a agir contrariamente a elas. (2002, p. 290) 

 

Em contextos conturbados e desiguais, essa visão jurídico-argumentativa 

ganha maior dinâmica na detecção das causas de se adotarem posturas inversas às 

condições de vida digna. No Brasil, ainda é assim: quem dispõe de menos condições 

tem mais filhos; quem dispõe de mais condições de vida tem menos filhos. 

Sob o enfoque de tais causas, vem à baila a força dominante da norma 

contida no inciso II, do artigo 5º da Constituição brasileira (“ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”). E a lei não proíbe o 

cidadão de ter filhos nem limita o número de filhos. Bem ou mal, o princípio da 



 104 

legalidade, associado a fatores históricos, políticos, econômicos, sociais, produz 

individualismos e isolamentos. 

A noção universalizante de que se pode fazer tudo o que a lei não proíba, 

frente a várias noções de liberdade, deve ser harmonizada por “valores 

compartilhados” que coordenem moralmente as ações, fortaleçam vínculos e 

promovam integrações. A atuação individual ponderada pela visão de conjunto 

contribui para que a liberdade – em sua essência – se revele como um direito 

praticado em prol de uma sociedade mais fraternal e menos desequilibrada. 

Dito de outra forma, a noção individualista da liberdade de agir, de não fazer, 

de opinião, de expressão, de culto religioso deve evoluir para uma noção de 

conjunto, sem a redução ou anulação de sua essência. O resguardo das liberdades, 

que contém dimensão íntima (pensamentos, crenças, sentimentos etc), pode e deve 

se conjugar com a idéia de que o indivíduo é parte do todo e tem a possibilidade de 

contribuir para a harmonização desse todo, na medida em que as atividades 

produzidas no seu ambiente mental e sensível precedem e/ou sustentam suas ações 

que repercutem no ambiente externo ao seu ser. 

 

O desafio fundamental para a família e das normas que a disciplinam é 
conseguir o direito à autonomia e à liberdade de escolha com os interesses 
de ordem pública, que se consubstancia na atuação do Estado apenas 
como protetor. (PEREIRA, 2006, p. 163) 

 

Cícero (1999) considera a moderação como o conhecimento da oportunidade 

dos momentos certos para agir. É razoável que imprimamos “ordem às nossas 

ações para que, como num discurso coerente, todos os fatos da vida sejam 

adequados e concordes entre si”, consideradas, para tanto, as circunstâncias. 

Quanto aos comportamentos, 

 

devemos evitar justamente as infrações menores, que costumam passar 
despercebidas a muitos. Assim como, no toque da lira ou da flauta, a 
mínima dissonância é percebida pelo conhecedor, assim na vida cuidemos 
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para que nada destoe casualmente – e com mais empenho ainda, de vez 
que a harmonia das ações é mais importante que a dos sons. 

(...) 

Portanto, como no toque da lira o ouvido dos músicos percebe até as falhas 
mínimas, assim nós, se quisermos ser sérios, diligentes e atentos aos 
vícios, procuremos o mais das vezes compreender as coisas grandes a 
partir das pequenas. 

 

Cícero conclui que, na escolha dos deveres, sobressai o tipo de dever para 

com a sociedade dos homens, a partir de ações refletidas que resultem da 

ponderação e da prudência. Eu disponho da liberdade democrática de ter filhos, 

incumbindo-me, todavia, o dever moral de criá-los dignamente, no âmbito de uma 

coletividade. Esse dever deve sustentar aquela liberdade. Essa é uma forma de 

pensarmos no outro e em nós mesmos. A pessoa do outro, conforme Miguel Reale 

(2005, p. 105), “não é apenas um elemento circunstancial constitutivo de meu eu, 

pois ambos, o eu e o outro eu, acham-se condicionados transcendentalmente por 

algo que os torna histórica e realmente possíveis”. E continua o jurista e filósofo: 

“esse algo que põe a subjetividade como intersubjetividade é (...) o valor da pessoa 

humana, o qual, como tal, pode ser considerado o valor-fonte de todos os valores e, 

por conseguinte, dos direitos humanos fundamentais”. 

Sob tal ângulo, a dignidade não prescinde da liberdade. No Estado 

Democrático de Direito, em que se asseguram eficácias nas áreas da educação e da 

saúde, é possível vislumbrar uma dimensão intersubjetiva da dignidade de cidadãos 

que se preocupam com a qualidade da vida de seus filhos e uma dimensão política 

da dignidade no sentido arendtiano de que a pluralidade pode ser considerada como 

a condição da ação humana e da política. Um “Estado democrático de direito que 

mereça ostentar esta condição pressupõe respeito e promoção da dignidade da 

pessoa humana” (SARLET, 2004, p. 95). 
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6.3. Peter Häberle e a “função social dos direitos fundamentais” 

 

 

A função social é elemento essencial dos direitos fundamentais. Enquanto 

estes cumprem uma função social, tornam-se fatores presentes no sistema de 

valores e essências da Constituição. Na pretensão de efetividade constitucional, 

deve-se ter em mente a vinculação entre o sentido de liberdade e o de função social. 

A liberdade constitucional deve possuir um caráter social e ser constante e 

cotidianamente atualizada na vida em sociedade. 

Acolhendo o pensamento de Hauriou, Häberle (1997) considera a função 

social como um dos três elementos cuja síntese constitui a essência do Direito – que 

se completa com o interesse e o poder. 

Ao se falar da função social dos direitos fundamentais, impõe-se o abandono 

da visão liberal e unilateral da liberdade como direito individual, o que permite 

determinar os limites imanentes dos direitos subjetivos e também obrigar o legislador 

a respeitar, em substância, os princípios estabelecidos pelos direitos fundamentais. 

Eis que o legislador e o indivíduo são os clássicos inimigos potenciais e reais do 

direito e da liberdade, conforme Häberle. Os dois se oferecem limites, em 

respectivos campos de ação, mediante as essências da função social, dos direitos e 

das liberdades. 

Häberle aponta, no primeiro capítulo da obra La Liberdad Fundamental em 

el Estado Constitucional, que o interesse individual e a função social possuem 

categoria equivalente, com algumas diferenciações, citando, para tanto, exemplos 

que apontam a necessidade de racional conjugação, conforme o caso, entre uns e 

outra na preservação dos direitos fundamentais. Relações entre direito de petição e 

liberdade de opinião, função social da liberdade de consciência e da liberdade de 

escolha de profissão, bem como “valor-função social” do matrimônio e da liberdade 

contratual são exemplos que reforçam a idéia de que os direitos fundamentais são, 

essencialmente, direitos subjetivos públicos, e que não estão garantidos somente 

para se alcançar um “resultado global”, senão, também, em determinados setores da 
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vida, para permitirem o pleno desenvolvimento da personalidade individual. Por isso, 

a interpretação não pode ser exclusivamente centrada sobre o perfil do direito 

individual. Direitos fundamentais devem ser encarados como parte integrante de um 

sistema de correlações, sob a consideração de que todo exercício de um direito 

fundamental é, em sentido específico, uma atividade social. 

Preocupado em apresentar o significado dos direitos fundamentais e sua 

relevância constitutiva à totalidade do sistema constitucional dos valores, Häberle 

define o termo como sistema objetivo e unitário de relevância constitutiva para o 

conjunto da Constituição, no qual se destacam os “valores supremos” de tais direitos 

e a permissão ao homem de encontrar valores e atualizá-los, garantindo-lhe o status 

de liberdade. 

Outra característica essencial da Democracia é que os direitos fundamentais 

permitem que a minoria se converta em maioria. Há recíproco condicionamento 

entre cada um dos bens jurídicos e o caráter constitucional desse sistema de 

valores, como lhe é próprio o efeito de coordenação e unificação, devendo o Estado 

garantir a efetividade dos direitos fundamentais como “milieu de vie”, na concepção 

de Hauriou (1907), ou seja, o Estado “meio de vida”, criador de um ambiente que 

permita produzir as iniciativas dos seres que nele vivem. 

O ser necessita da liberdade para escolher a profissão e, para a segurança de 

sua existência, deve ser-lhe garantida a possibilidade de concluir contratos e 

acordos. Se faltarem tais liberdades, esse indivíduo estará ameaçado. A liberdade 

de consciência constitui o fundamento dos outros direitos fundamentais. A família e o 

matrimônio necessitam também de muitos outros direitos fundamentais, tais como a 

propriedade e o direito sucessório como garantias da base material. Família e 

matrimônio são, da mesma forma, instrumentos de realização e proteção de 

personalidade e segurança. A liberdade de opinião forma parte do desenvolvimento 

da pessoa humana e oferece vitalidade ao espaço moralmente necessário do 

indivíduo, conforme Smend, indispensável às liberdades interna e externa. A 

liberdade contratual é requisito indispensável ao exercício de outros direitos, tais 

como eleição da profissão, direito de propriedade, entre outros. O direito de formar 

associações religiosas pressupõe liberdade de consciência e vice-versa. As 

liberdades de opinião, de reunião e de associação se relacionam e permitem a 
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formação de opiniões e manifestações em comunidade. O direito subjetivo de 

associação é condição para a liberdade individual de associação; o direito subjetivo 

de formação de sindicatos é condição para o exercício individual da liberdade 

sindical. A administração da justiça penal e as instituições a ela vinculadas também 

condicionam a liberdade fundamental. A liberdade do indivíduo é tutelada 

penalmente contra as ameaças alheias como garantia individual e social. A liberdade 

de reunião está garantida pelas sanções penais contra as perturbações por parte de 

terceiros. O direito de propriedade encontra-se amparado contra o furto, por 

exemplo, e a liberdade contratual, contra os abusos econômicos. Todo esse 

condicionamento pode ser visto na realidade social. 

A “visão de conjunto” que tenha em conta o significado desses direitos como 

elementos constitutivos de um sistema unitário ajuda a determinar os seus próprios 

limites e conteúdo. Ainda na linha de Smend, Häberle sustenta que os direitos 

fundamentais não são restrições contrapostas ao Estado; melhor, formam com ele 

uma “relação unificante”. Por sua vez, o indivíduo deve respeitar seus próprios 

limites materiais e subjetivos, sem avançar sobre os mesmos, para não 

“sobrecarregar” o sistema em que está inserido, de forma a não comprometer a 

“coordenação em função unificante” que se pretende destinar à Constituição. O 

indivíduo deve contribuir para a harmonia social, exercitando seus direitos 

fundamentais com vista ao conjunto, à função social. A Constituição, como um todo, 

deve garantir tal exercício a todos, e o Estado deve se organizar sobre o terreno 

social, a fim de servir à liberdade. 

O indivíduo e a comunidade encontram-se no mesmo patamar, em matéria de 

direitos fundamentais, o que não quer dizer que os interesses públicos da 

comunidade resultem do somatório dos interesses individuais. 

A tutela da vida, da liberdade e da propriedade é de interesse social e 

individual. A manutenção do matrimônio é de interesse social e dos cônjuges. O 

público tem interesse na manutenção da ordem familiar vigente em conjunto e na 

proteção de cada família, sob o seu ângulo de interesse. A liberdade de imprensa 

protege tanto interesses públicos quanto privados. No caso da propriedade, a 

expropriação, por exemplo, coloca em jogo interesses públicos e privados. Se 

direitos fundamentais são violados, resulta afetado o interesse público. E vice-versa. 
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Dentro de uma visão de coordenação e unificação que deve ser desenvolvida 

na construção constitucional, não se pode reduzir direito fundamental à alternativa 

entre interesses públicos ou privados. A Constituição deve garantir direitos em favor 

do “beneficiário” e da generalidade. Só assim, fundada em princípios de liberdade, 

terá legitimidade. 

Aos direitos fundamentais são impostos limites para tutelar interesses 

públicos e privados. Os limites dos direitos fundamentais podem ser caracterizados 

por uma concorrência entre direitos individuais e públicos. A essência de todas as 

normas propõe que elas garantam, simultaneamente, a tutela de direitos públicos e 

privados. 

O Direito Penal, por meio de sua função garantidora dos direitos 

fundamentais, opera em favor da comunidade e também em favor do indivíduo. 

Castigando as ações consideradas penalmente ilícitas, o ordenamento jurídico 

anuncia um juízo de valor negativo. No conjunto das normas penais, refletem-se as 

concepções do valor da comunidade. O indivíduo depende desses valores, estando 

substancialmente associado à comunidade (valores vinculados ao respeito à vida, à 

liberdade, à saúde, à propriedade alheias). Tais concepções formam o juízo ético-

social dos cidadãos e lhes favorece o convívio mais harmônico. Referidos valores 

podem beneficiar tanto a sociedade quanto o indivíduo, na formação do conceito de 

liberdade e de sua afirmação. Por isso, a punição do titular dos direitos fundamentais 

não ocorre no interesse exclusivo da comunidade. O Direito Penal forma parte do 

conteúdo essencial do direito fundamental. 

As leis morais são as indispensáveis normas éticas postas em defesa do 

indivíduo e da comunidade. O homem está vinculado à lei moral devido a sua 

condição de pessoa e dos valores da comunidade. A lei moral, sendo elevada pelo 

ordenamento jurídico a limite da liberdade individual, contribui para o 

desenvolvimento da personalidade do titular dos direitos fundamentais, um efeito 

que se pretende universalizar. A sociedade espera que a lei moral opere sobre o 

indivíduo e o indivíduo deseja que a lei moral opere na comunidade. 

No contexto que se forma em torno dos limites de uma liberdade, pode-se 

exemplificar o caso da “intromissão” na saúde pessoal, implícita na obrigação do 
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indivíduo de se vacinar. Existe o interesse público e o individual na manutenção da 

integridade física. A escolha da profissão envolve questões de interesse da 

comunidade e do titular desse direito. O médico possui obrigações profissionais que 

estão regulamentadas para tutelar a saúde pública e para também proteger a si 

próprio. 

Apenas para nos situarmos no contexto do presente trabalho, o que 

pretendemos, ao utilizarmos a doutrina de Häberle, é apontar que o paralelismo e a 

concorrência entre interesse públicos e privados, em relação aos direitos 

fundamentais, são elementos justificadores da não-interferência do Estado no 

âmbito íntimo da sexualidade e das decisões atinentes à reprodução e, em 

contrapartida, de efetivação de seu dever previsto na segunda parte do § 7º do 

artigo 226 da Constituição. Dito de outro modo, o Estado não pode impor forma 

coercitiva de controle de natalidade ao indivíduo (esterilização obrigatória, aborto 

imposto etc)43, porém, deve oferecer-lhe recursos educacionais e científicos para 

exercitar sua liberdade de planejar a família, recursos esses capazes de torná-lo 

apto a decidir com responsabilidade individual e social. 

                                                
43 Projeto de Lei nº 241/2004, do Deputado Federal Valdemar Costa Neto (PL/SP) dá nova redação 
ao § 7º do art.226 da Constituição Federal, suprimindo a proibição constitucional de qualquer forma 
coercitiva de implementação de políticas de controle de natalidade por parte de instituições oficiais ou 
privadas, alterando a nova Constituição Federal. 
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7. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA44 

 

 

7.1. Dupla função da dignidade: defensiva e prestacional 

 

 

De ampla e difícil definição conceitual na dimensão jurídico-normativa, a 

dignidade da pessoa humana enfrenta multiplicidade de enfoques e tratamentos em 

repúblicas democráticas que buscam auto-afirmação. 

Luis Roberto Barroso (2005) nos lembra que a dignidade da pessoa humana 

“ainda vive, no Brasil e no mundo, um momento de elaboração doutrinária e de 

busca de maior densidade jurídica”. Segundo o jurista, procuram-se estabelecer “os 

contornos de uma objetividade possível, que permita ao princípio transitar de sua 

dimensão ética e abstrata para as motivações racionais e fundamentadas das 

decisões judiciais”. 

Nesse contexto ético e racional, é oportuno destacar, por meio da análise das 

dimensões filosóficas das normas constitucionais (justiça, validade e eficácia), que o 

debate sobre o tema reacende a questão da incapacidade dos Estados latino-

americanos de tornarem efetivas as próprias regulações. É o que Guilhermo 

O’Donnell conceitua “cidadania de baixa intensidade”, que Gisele Cittadino (2004, p. 

11) lembra em sua obra Pluralismo, direito e justiça distributiva - Elementos da 

filosofia constitucional contemporânea. 

Na doutrina brasileira, a dignidade humana “é vista como o valor essencial 

que dá unidade de sentido à Constituição Federal” (CITTADINO, 2004, p. 13), sendo 

                                                
44 O Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembléia Geral 
das Nações Unidas em 1948, inicia-se com as seguintes palavras: "Considerando que o 
reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo (...)". 
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que é o no âmbito do constitucionalismo brasileiro que se pode resgatar sua noção 

de força do direito, expressão que dá título ao livro organizado por Pirre Bouretz (La 

Force du Droit). Como princípio, a dignidade da pessoa humana identifica “um 

espaço de integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua só 

existência no mundo”. Relaciona-se “tanto com a liberdade e valores do espírito 

como com as condições materiais de subsistência” (BARROSO, 2005). 

E, por falar em valores, conforme lição da professora Maria de Fátima Freire 

de Sá (2002, p.92), "valores como liberdade, igualdade e dignidade foram erigidos à 

categoria de princípios constitucionais e referidos princípios incorporam as 

exigências de justiça, salvaguardando valores fundamentais". 

Para o nosso direito constitucional positivo, é a dignidade da pessoa humana 

concreta e individualmente considerada o objeto precípuo do reconhecimento e 

proteção pela ordem constitucional (SARLET, 2004, p. 52). Em seu conceito aberto, 

comunicativo, é, simultaneamente, “limite e tarefa dos poderes estatais” e “da 

comunidade em geral, de todos e de cada um”, em “paralela e conexa dimensão 

defensiva e prestacional” (SARLET, 2004, p. 47). Seu enquadramento como 

princípio fundamental não afasta o seu papel como valor fundamental geral para 

toda a ordem jurídica. Ao contrário, outorga a esse valor uma maior pretensão de 

eficácia e efetividade (SARLET, 2004, p. 71). Enfim, é 

 

a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 2004, p. 
47) 

 

Para que a noção de dignidade, conforme defende Ernst Benda, “não se 

desvaneça como mero apelo ético, impõe-se que seu conteúdo seja determinado no 

contexto da situação concreta da conduta estatal e do comportamento de cada 
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pessoa humana” (citado por SARLET, 2004, p. 46-47). É justamente neste sentido 

que 

 

assume particular relevância a constatação de que a dignidade da pessoa 
humana é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e, no nosso 
sentir, da comunidade em geral, de todos e de cada um, condição dúplice 
esta que também aponta para uma paralela e conexa dimensão defensiva e 
prestacional da dignidade (SARLET, 2004, p. 47) 

 

Fazendo referência à “condição de limite da atividade dos poderes públicos”, 

Ingo Wolfgang Sarlet (2004, p. 47) anota, a partir da lição de Podlech: 

 

a dignidade necessariamente é algo que pertence a cada um e que não 
pode ser perdido ou alienado, porquanto, deixando de existir, não haveria 
mais limite a ser respeitado (este sendo considerado o elemento fixo e 
imutável da dignidade). Como tarefa (prestação) imposta ao Estado, a 
dignidade da pessoa reclama que este guie as suas ações tanto no sentido 
de preservar a dignidade existente, quanto objetivamente a promoção da 
dignidade, especialmente criando condições que possibilitem o pleno 
exercício e fruição da dignidade, sendo portanto dependente (a dignidade) 
da ordem comunitária, já que é de se perquirir até que ponto é possível ao 
indivíduo realizar, ele próprio, parcial ou totalmente, suas necessidades 
existenciais básicas ou se necessita, para tanto, do concurso do Estado ou 
da comunidade (este seria, portanto, o elemento mutável da dignidade). 

 

Niklas Luhmann, por um lado, sustenta a ausência ou a perda da dignidade 

para aqueles que não se encontram em condições de construí-la por suas próprias 

forças. Para ele, “a pessoa alcança (conquista) sua dignidade a partir de uma 

conduta autodeterminada e da construção exitosa de sua própria identidade” (citado 

por SARLET, 2004, p. 48). Todavia, a dignidade se cuida da própria condição 

humana e, “portanto, do valor intrínseco reconhecido às pessoas no âmbito de suas 

relações intersubjetivas”. De seu reconhecimento e proteção pela ordem jurídico-

constitucional, conclui Sarlet, “decorre um complexo de posições jurídicas 

fundamentais”. O conceito de dignidade da pessoa não pode ser um “cânone 

perdido e vazio, que se presta a todo e qualquer tipo de abusos e interpretações 

equivocadas”. Para ele, 
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em matéria de dignidade da pessoa humana, não se deve e nem se pode 
legitimamente dizer e aceitar qualquer coisa, pois mesmo que se venha a 
oscilar entre uma hermenêutica pautada pela melhor resposta possível ou 
única resposta correta, qualquer uma das alternativas (...) repudia um 
voluntarismo hermenêutico arbitrário e, portanto, também 
constitucionalmente ilegítimo. (2004, p. 143) 

 

Ao “coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana”, nas palavras de 

Cármen Lúcia Antunes Rocha, é preciso garantir eficácia e efetividade. À dignidade 

da pessoa humana, assim como aos direitos fundamentais que lhe são inerentes, 

não se podem impor “fixismos”, na expressão de Gomes Canotilho (SARLET, 2004, 

p. 145), em comunidade constitucional pautada pelo multiculturalismo 

mundivivencial, ou mesmo visão reducionista e até mesmo “paroquial”. 

Até porque, nas palavras de Luis Roberto Barroso (2005), a dignidade da 

pessoa humana “representa a superação da intolerância, da discriminação, da 

exclusão social, da violência, da incapacidade de aceitar o outro, o diferente, na 

plenitude de sua liberdade de ser, pensar e criar”. 

Com base nesses breves apontamentos, em universo temático que demanda 

infindáveis reflexões, a ordem comunitária (poder público, instituições sociais e 

particulares) e a ordem jurídica que não tomam a sério a dignidade da pessoa, como 

qualidade inerente ao ser humano e como valor e princípio jurídico-constitucional 

fundamental, não tratam com seriedade os direitos fundamentais e, acima de tudo, 

conforme conclui Ingo Wolfgang Sarlet, inspirado na lição de Dworkin (Levando 

direitos a sério), não levam a sério a própria humanidade que habita em cada uma 

e em todas as pessoas e que as faz merecedoras de respeito e consideração 

recíprocos (2004, p. 145). 
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7.2. Conteúdo imanente no contexto teórico de direitos fundamentais 

 

 

Peter Häberle (1997) entende que os direitos fundamentais, no Estado 

Democrático de Direito, têm igual importância construtiva no quadro integral da 

Constituição, seja para os indivíduos, seja para a comunidade; que não estão 

garantidos somente a favor do indivíduo; que cumprem ou devem cumprir uma 

função social e formam o pressuposto funcional da democracia; que se integram 

reciprocamente, formando um sistema unitário; que se encontram em uma relação 

de recíproco condicionamento com os outros bens constitucionais; e que possuem 

limites. 

A Constituição não se limita a ser um conjunto de textos jurídicos ou um mero 

compêndio de regras normativas. Häberle (2002) considera a Constituição a 

expressão de uma construção cultural, sendo que a realidade jurídica é dirigida a 

todos aqueles que compõem a “sociedade aberta”, e não apenas aos juristas. Dessa 

forma, a Constituição representa o legado cultural e é, por isso, a todos dirigida, 

sendo o corpo social sujeito construtor da Constituição e, não, objeto da mesma. 

Ao registrar seu pensamento sobre a natureza e função dos direitos 

fundamentais no ordenamento constitucional, Peter Häberle (1997) destaca a idéia 

de que a Lei Fundamental deve ser objeto de interpretação sob a ótica da 

efetividade em relação ao indivíduo e à sociedade. Não existe norma jurídica, senão 

norma jurídica interpretada que deve ser inserida efetivamente no tempo e integrada 

à realidade pública cotidiana, em que se estabelecem espaços de conflito e embates 

ideológicos e políticos. 

Queremos dizer, com isso, que o princípio da dignidade da pessoa humana 

revela conteúdo imanente no contexto teórico de direitos fundamentais e submete o 

ideal de efetividade a condicionamentos objetivos (políticas públicas) e subjetivos 

(indivíduo e sociedade). Os teores desses condicionamentos devem ser objeto de 

familiarização e transposição compreensiva, em meio aos próprios conflitos e 

embates ideológicos e políticos que deverão enriquecer o trabalho de 
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conscientização e na esteira dos condicionamentos recíprocos localizados na 

relação entre direitos fundamentais do indivíduo e direitos fundamentais de seus 

concidadãos. Quando se impede a um concidadão o exercício de um direito 

fundamental, a comunidade inteira resta afetada (a este respeito, vide capítulo 7 de 

Levando Direitos a Sério, de Ronald Dworkin, que leva o mesmo nome do livro). 

Em contrapartida, afirmamos que a sociedade, igualmente, resta afetada quando um 

concidadão incorre em abusos no exercício de liberdades em um contexto social. 

 

 

7.3. Dignidade da pessoa humana: âncora da atuação estatal em relação à 

família 

 

 

Com a Constituição de 1988, a valorização maior do sujeito em detrimento 

das relações patrimoniais, assentada no princípio da dignidade da pessoa humana, 

representou a “despatrimonialização” da família (PEREIRA, 2006, p. 158). A família 

contemporânea não admite ingerências do Estado, sobretudo no que se refere à 

intimidade de seus membros (p. 157). A interferência estatal destina-se a conferir 

proteção à família, fora da órbita patrimonial. Exerce, assim, “função instrumental 

para constituir meio garantidor de realização pessoal de seus membros” (p. 158). 

Não deve o Estado ditar normas sobre a vida íntima e sexual do casal.45 

Entretanto, na esfera específica do planejamento familiar, tal como situada no 

sistema constitucional, a dignidade humana – intrínseca à natureza humana – deve 

ser âncora da atuação estatal, nas políticas públicas, na legislação e nas decisões 

                                                
45 Segundo previsto no artigo 1.513 do Código Civil vigente, é defeso a qualquer pessoa, de direito 
público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família. Esse artigo nos remete ao 
art. 1.565, que define: “Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de 
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família”. E, em seu § 2º, estabelece que 
o planejamento familiar “é de livre decisão do casal”, repetindo os termos da Constituição, e 
reforçando a importância da liberdade dos cidadãos quanto à procriação. 
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judiciais, sempre lembrando que a liberdade do casal não pode ser atingida por 

interesses que atentem contra tal dignidade. O conceito de dignidade humana, 

amplo, ponderado, voltado para o equilíbrio das relações sociais, deve ser inserido, 

em forma e conteúdo, no contexto da Constituição viva, obra de todos os intérpretes 

da “sociedade aberta” (HÄBERLE, 2002). Ações públicas e privadas poderão ser 

convertidas em expressão e transmissão de cultura, marco de produção e recepção 

cultural, recepção e memória de informações culturais, tradições, experiências, 

vivências e sabedorias, enfim, ilustrar a forma de encarar e interpretar os direitos 

fundamentais dos indivíduos que compõem a sociedade, consideradas suas 

natureza e função no ordenamento constitucional. 

Segundo Marcelo Campos Galuppo (SAMPAIO, 2003, p. 237), o Estado 

Democrático de Direito, ao contrário do Estado Liberal e do Estado Social, não 

possui uma regra pronta e acabada para a legitimidade de suas normas, mas 

reconhece que a democracia é não um estado, mas um processo que só ocorre pela 

interpenetração da autonomia privada e da autonomia pública que se manifesta na 

sociedade civil, guardiã de sua legitimidade. E, nesse processo de interpenetração, 

encontramos em Habermas uma noção de dignidade da pessoa humana que não 

decorre da natureza humana, de forma inata, mas, sim, do reconhecimento do valor 

intangível de cada pessoa no âmbito da reciprocidade das relações humanas 

(SARLET, 2004, p. 50). Habermas aborda dignidade numa acepção moral e jurídica, 

vinculada à simetria das relações humanas, marcadas pela consideração e respeito. 

Conforme exposto em capítulo anterior, ao longo da história, houve grande 

transformação no conceito de família, até chegarmos à família contemporânea, 

especialmente aquela que se encontra disciplinada nos moldes do Direito Brasileiro. 

Com o disciplinamento da união estável, como forma de constituição familiar, o 

ordenamento brasileiro abriu ensejo a uma nova era de direitos da personalidade, 

reafirmando a dignidade da pessoa humana como valor fonte, na dupla função 

tratada acima: defensiva e prestacional. Tudo passa a convergir para a pessoa, que 

é a razão de ser do próprio Direito. 
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7.4. Políticas públicas e dignidade 

 

 

No geral, o Estado brasileiro não dá conta de oferecer, integralmente, ações 

voltadas à efetivação do bem comum. Isto ocorre, principalmente, nos dias atuais, 

em que se tornou quase uma constante tomar decisões vinculadas a interesses 

econômicos, principalmente externos. Assim, não consegue proporcionar, 

adequadamente, a todos os cidadãos, condições mínimas de subsistência digna, no 

que se incluem objetivos fundamentais, como segurança, saúde e educação. Tal 

omissão resultou no aprofundamento das desigualdades sociais. Tudo - ousamos 

afirmar - porque também não se levaram a sério direitos sexuais e reprodutivos. 

Por oportuno, Ronald Dworkin (2002, p. 314), no capítulo “Levando os direitos 

a sério”, de sua obra que, traduzida, tem o mesmo título, conclui: 

 

A parte principal do direito – a parte que define e executa as políticas 
sociais, econômicas e externas – não pode ser neutra. Deve afirmar, em 
sua maior parte, o ponto de vista da maioria sobre a natureza do bem 
comum. Portanto, a instituição dos direitos é crucial, pois representa a 
promessa da maioria às minorias de que sua dignidade e igualdade serão 
respeitadas. Quando as divisões entre os grupos forem mais violentas, esse 
gesto, se o direito de fato funcionar, deve ser o mais sincero possível. 

A instituição requer um ato de fé por parte das minorias, porque o alcance 
de seus direitos será controverso sempre que forem direitos importantes, e 
porque os representantes da maioria agirão de acordo com suas próprias 
noções do que realmente são esses direitos. Sem dúvida, esses 
representantes irão discordar de muitas das reivindicações apresentadas 
pelas minorias. Isto torna ainda mais importante que eles tomem suas 
decisões com seriedade. Devem mostrar que sabem o que são direitos e 
não devem trapacear quando examinam o conjunto das implicações da 
doutrina correspondente. O governo não irá restabelecer o respeito pelo 
direito se não conferir à lei alguma possibilidade de ser respeitada. Não será 
capaz de fazê-lo se negligenciar a única característica que distingue o 
direito da brutalidade organizada. Se o governo não levar os direitos a sério, 
é evidente que também não levará a lei a sério. 
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Aqui se faz necessário observar que não há como negar ou desconsiderar a 

conexão entre os direitos sociais e o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Essa conexão não pode ser percebida em áreas em que imperam a pobreza e seus 

problemas decorrentes. 

 

O ponto de ligação entre a pobreza, a exclusão social e os direitos sociais 
reside justamente no respeito pela proteção da dignidade da pessoa 
humana, já que, de acordo com Rosenfeld, “onde homens e mulheres 
estiverem condenados a viver na pobreza, os direitos humanos estarão 
sendo violados”. (SARLET, 2004, p. 95) 

 

Em Ingo Sarlet (2001, p. 91-107), o direito à saúde pode ser considerado 

como constitutivo do direito de defesa, no sentido de impedir ingerências indevidas 

por parte do Estado e terceiros na saúde do titular, bem como – e esta é a dimensão 

mais problemática – do direito de impor ao Estado a realização de ações que tornem 

efetivo o próprio direito à saúde. Nesse sentido, o particular é credor de prestações 

materiais que dizem respeito à saúde, tais como atendimento médico e hospitalar, 

fornecimento de medicamentos, realização de exames da mais variada natureza, 

enfim, toda e qualquer prestação indispensável para a realização concreta desse 

direito à saúde. 

O planejamento familiar está inserido neste universo. Na saúde, englobam-se 

direitos sexuais e direitos reprodutivos, considerados os “novos integrantes” dos 

Direitos Humanos ou que, na referência à “onda geracional dos direitos humanos”, 

feita por José Adércio Leite Sampaio, somam-se ao direito das mulheres “de 

igualação de oportunidades, de não-discriminação e de não ser vítima de violência” 

(2004, p. 300), para compor a onda de direitos da “quarta geração”, em que se 

“analisa a proteção da dignidade humana, independentemente do gênero, contra os 

possíveis abusos do progresso tecnológico” (SAMPAIO, 2004, p. 301). Direitos 

sexuais e reprodutivos devem ser entendidos 

 

como o controle da própria sexualidade e como o acesso aos cuidados 
primários e secundários de saúde, a toda forma de contraceptivos, inclusive 
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por meio de serviços públicos, e às tecnologias reprodutivas (Peterson e 
Parisi. 1998; Fox. 1999; Gautier. 2000) (SAMPAIO, 2004, p. 301) 

 

Entendido como “conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta 

direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 

homem ou pelo casal” (art. 2º da Lei nº 9.263/96), o planejamento familiar é “parte 

integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro 

de uma visão de atendimento global e integral à saúde” (art. 3º). Orienta-se “por 

ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, 

meios, métodos e técnicas disponíveis para regulação da fecundidade” (art. 4º). 

A equipe da Price Waterhouse, conforme anota Ives Gandra Martins 

(BASTOS, MARTINS, 1998, p. 962), assim comenta o dispositivo contido no artigo 

226, § 7º, da Constituição: “Infere-se do texto constitucional em estudo que a 

questão do planejamento familiar ficará a critério do casal, considerando os 

princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável”, 

apontando, ainda, que tal equipe adota entendimento de que a “eficácia da referida 

norma está vinculada à efetiva ação do Estado. (A Constituição do Brasil de 1988, 

1989, p. 834)”. 

Houve avanços em termos de políticas públicas no que tange às questões 

urbanísticas, ambientais e, igualmente, em relação aos direitos sexuais e 

reprodutivos com vistas à paternidade responsável.46 O Ministério da Saúde, por 

exemplo, definiu como meta estimular e apoiar a implementação e a qualificação da 

atenção ao planejamento familiar no Sistema Único de Saúde – SUS – 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE). Por meio do Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher (PAISM), o SUS busca implementar os conquistados direitos de 

autonomia reprodutiva. 

                                                
46 Atualmente, a ação que mais se desenvolve, conforme verificado em pesquisas, é a distribuição 
aos municípios de métodos anticoncepcionais reversíveis, como pílulas anticoncepcionais, 
preservativos e Dispositivo Intra-Uterino (DIU). A título de informação, no ano de 2003, o governo 
federal distribuiu um kit com pílulas anticoncepcionais, camisinhas masculinas e femininas para 
menos de 500 municípios. Outros métodos, como o DIU e as injeções hormonais, chegaram apenas 
às cidades com mais de 50 mil habitantes, após longo tempo sem que o Ministério da Saúde tivesse 
oferecido qualquer tipo de contraceptivo. (MINISTÉRIO DA SAÚDE) 
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Não obstante, as políticas públicas ainda “engatinham”, “agonizantes”. 

Embora nos últimos anos tenha havido aumento expressivo da oferta de métodos 

contraceptivos a usuários do SUS, não se atingiu, nem de perto, o desejado nível de 

suficiência, principalmente porque, na teoria, o conceito e a essência do 

“planejamento familiar” não foram adequadamente disseminados e, na prática, o 

assunto se circunscreve a questões meramente reprodutivas. Muitas das omissões 

refletem, inclusive, na ainda assustadora quantidade de abortos clandestinos. 

Nesse aspecto, Maria Regina Fay de Azambuja (2006) sugere que conhecer 

“a realidade das mulheres que buscam o aborto como alternativa parece ser o 

primeiro passo para lidar adequadamente com o tema”. E completa: 

 

A partir do levantamento de dados poder-se-ia pensar na adoção de 
medidas eficazes de prevenção, envolvendo o enfrentamento da violência; a 
criação de programas de acompanhamento e orientação à mulher e ao 
casal, inclusive com relação ao planejamento familiar; estudo do histórico 
familiar, voltado à prevenção de doenças genéticas, entre tantas outras que 
poderiam ser acrescentadas. (...) Enquanto não tratarmos as causas, em 
verdade, estaremos no cômodo papel de espectadores, dirigindo nossos 
esforços a ações paliativas, desprovidas de efetividade na tão almejada 
garantia do princípio da dignidade humana que elegemos a partir da Carta 
de 1988. 

 

O motivo da inércia dos responsáveis pela implementação de políticas 

públicas vinculadas ao planejamento familiar, segundo Drauzio Varella, é a 

“ingenuidade ou falta de coragem para contrariar a igreja”. Acrescentamos que 

“motivos” existem e estão intimamente vinculados à cegueira cultural, entrelaçada a 

parte das crenças e dogmas, que tantos freios oferecem à evolução da humanidade 

que esperou 400 anos para ver a Igreja dar razão a Galileu. 

Há outro aspecto importante que deve ser considerado: o país não é 

estruturalmente homogêneo; existem diversas culturas e etnias espalhadas em 

regiões desiguais, com diferentes níveis de desenvolvimento. O Brasil ainda é 

considerado sub-povoado e algumas regiões ainda suportam, teoricamente, 

crescimento populacional, desde que se preservando o meio ambiente, conforme 
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apontado anteriormente.47 Outras regiões não suportam mais esse tipo de 

crescimento; ao contrário, exigem a redução da população, de forma equilibrada. 

Entes federativos devem se preocupar e se ocupar com esta última questão, não 

menos abrangente e problemática que o sub-povoamento, e devem fazê-lo em 

caráter de urgência, por meio de políticas públicas. As ações devem ser destinadas 

tanto a preservar a dignidade da pessoa humana existente quanto a promovê-la 

onde não se apresenta, especialmente criando condições que possibilitem o pleno 

exercício e fruição da dignidade (SARLET, 2004, p. 47), objetivando um mínimo 

existencial que encontra fundamento no direito à vida e no dever do Estado de 

prover as condições essenciais para uma vida com dignidade (SARLET, 2004, p. 

106). 

Gilberto Bercovici escreveu sobre a necessidade de se planejar uma política 

de cooperação e coordenação entre União e entes federados com vistas a 

solucionar o corrente desequilíbrio na descentralização política. Segundo o autor da 

obra Dilemas do Estado Federal Brasileiro, a “descentralização das políticas 

públicas deve ser realizada de forma gradual, apoiada em programas de assistência 

técnica e financeira, com o objetivo de evitar rupturas e prejuízos para a população”. 

Para se vislumbrarem desenvolvimento e promoção da igualação das condições 

sociais de vida, a descentralização deve ser realizada de maneira articulada, e “não 

conflitiva, como vem ocorrendo” (2004, p. 69), em que não se atenta, seriamente, às 

desigualdades regionais, mantendo “guerras fiscais”, endividamentos e aspectos 

outros que demonstram uma “crise do pacto federativo brasileiro”. (2004, p. 72) 

No Brasil, a transferência das políticas sociais não segue processo 

espontâneo; vale-se mais da noção de autonomia dos entes federados do que da 

adesão generalizada a políticas sociais federais. Não há política nacional deliberada, 

implantada de modo coordenado e com a adesão dos entes federados. 

                                                
47 Segundo Luiza Nagib Eluf, não podem ser admitidas “como alvará para a explosão demográfica” a 
alegação de que o Brasil tem muito espaço territorial a ser ocupado e a de que os problemas de 
desigualdade social se resolvem apenas com maior distribuição de renda. Ela entende que nossa 
situação “é tão grave que várias medidas precisam ser tomadas simultaneamente. Mesmo porque, os 
recursos naturais também estão se esgotando”. E conclui: “Dividir a extensão do território nacional 
pelo número de habitantes e chegar à conclusão de que ainda temos muitos metros quadrados para 
cada um é falsear o que de fato ocorre. As pessoas não precisam apenas de espaço físico, mas sim 
de qualidade de vida. Todas querem morar dignamente e ter saúde, educação, trabalho e lazer”. 
(Revista Consultor Jurídico, 1º de julho de 2004) 
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Infelizmente, a política deliberada do Governo Federal vem sendo a inclusão 
de dispositivos na Constituição para obrigar os entes federados a assumir 
certas políticas sociais, sem qualquer contrapartida federal, e vinculando 
receitas, como nos casos do ensino fundamental (Emenda Constitucional nº 
14, de 12 de setembro de 1996) e dos serviços públicos de saúde (Emenda 
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000). (BERCOVICI, 2004, p. 
71) 

 

Aliás, segundo aponta Bercovici, a falta de coordenação e cooperação entre 

os entes federados se revela, “emblematicamente”, “na ausência da lei 

complementar prevista no parágrafo único do artigo 23 da Constituição, que deve 

regulamentar as normas para a cooperação entre a União e os entes federados”. 

(2004, p. 72) 

Em âmbito federal, inegavelmente, há sinais de preocupação com a questão 

da taxa de natalidade em relação à população usuária do SUS. No mês de março de 

2005, o Ministério da Saúde48 lançou a “Política Nacional de Direitos Sexuais e 

Reprodutivos”, oferecendo programa de planejamento familiar para o período de 

2005 a 2007, baseado em três pontos: 1) ampliação da oferta de métodos 

anticoncepcionais reversíveis; 2) ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais 

cirúrgicos; e 3) introdução da oferta de reprodução humana assistida no SUS.49 O 

Ministério da Saúde informa que vem investindo em ações educativas com a 

                                                
48 Em parceria com os ministérios da Educação, da Justiça, do Desenvolvimento Agrário, do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e com a Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, a Secretaria Especial de Direitos Humanos e a Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial. 

49 Vide Portaria GM/MS nº 426, de 22/03/2005 - Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS, 
a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, a ser implantada em todas 
as Unidades Federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão; Portaria SAS/MS 
nº 388, de 06/07/2005 - Determina que as secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal 
adotem em conjunto com os municípios, as providências necessárias para organizar e implantar as 
redes estaduais, municipais e do Distrito Federal de Atenção em Reprodução Humana Assistida, 
sendo o Estado o responsável pela coordenação da rede, conforme Anexo I e III dessa Portaria; 
Portaria GM/MS nº2526, de 21/12/2005 - As instituições que exercem atividades que envolvem o 
congelamento e armazenamento de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro deverão 
passar a informar, no prazo de 30 dias, a contar da publicação da norma de que trata o parágrafo 2º 
deste artigo, os dados necessários à identificação dos embriões inviáveis produzidos em seus 
estabelecimentos e dos embriões congelados disponíveis, segundo dispõe o parágrafo do artigo 64 
do Decreto 5591, de 22/11/2005. 
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distribuição de manuais técnicos e cartilhas para gestores de políticas públicas, 

profissionais de saúde e a população em geral.50 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) 

Entretanto, ainda se verifica um descompasso entre tal política federal e a 

adesão dos demais entes federados. Houve mudanças no Ministério da Saúde e não 

se escuta mais falar tanto de tal “Política Nacional de Direitos Sexuais e 

Reprodutivos”. Há locais em que o trabalho do SUS prospera na disponibilidade de 

recursos educacionais e científicos voltados à efetividade dos direitos sexuais e 

reprodutivos. Há outros locais – a maioria, por enquanto – em que não. 

Com efeito, vem à tona a necessidade de se desenvolverem políticas públicas 

mais específicas – de acordo com as circunstâncias do local e as características da 

comunidade visada – e eficazes, além das já existentes. Devem ser realizadas de 

forma coordenada e mediante cooperação entre instâncias gestoras do Sistema 

Único de Saúde dos entes federados, buscando-se “o equilíbrio do desenvolvimento 

e do bem-estar em âmbito nacional” (art. 23, CRFB) na efetividade dos direitos 

sexuais e reprodutivos e na tentativa de se ampliarem o conceito e a prática do 

planejamento familiar.51 Mister, em toda a rede de serviços do SUS, fortalecer o 

conceito de paternidade responsável e aumentar a noção de sua importância para a 

sociedade.52 

                                                
50 Entre elas, está a Norma Técnica "Atenção Humanizada ao Abortamento", inédita, e a nova Norma 
Técnica "Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e 
Adolescentes", que reedita e atualiza uma outra, datada de 1999. A norma de "Atenção Humanizada 
ao Abortamento" busca qualificar o atendimento à saúde de mulheres que chegam aos serviços de 
saúde em processo de abortamento espontâneo ou inseguro. A norma de "Prevenção e Tratamento 
dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes" traz como principal 
mudança a não exigência da apresentação do Boletim de Ocorrência (BO) Policial pelas vítimas de 
estupro para a realização de abortamento legal. A nova Norma Técnica está juridicamente embasada 
no Código Penal Brasileiro, segundo informação constante do site do Ministério da Saúde. 

51 Na proposição do Projeto de Lei nº 1697/2003, o Deputado Federal Geraldo Resende (PPS/MS) 
destaca que uma “série de problemas precisam ser superados para garantir aos usuários do SUS o 
direito ao Planejamento Familiar”. Destaca, ainda, problemas atinentes à compra, armazenamento e 
distribuição de produtos essenciais para o desenvolvimento da política de planejamento familiar. 

52 O Decreto nº 4.229/02 dispõe sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH, instituído 
pelo Decreto nº 1.904, de 13 de maio de 1996, e dá outras providências. Dentre as propostas de 
ações governamentais, destaca-se a de nº 133: “Apoiar campanhas voltadas para a paternidade 
responsável”. 
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Por um lado, é inegável que a contenção do crescimento demográfico em 

determinadas comunidades, por meio de livre decisão dos seus integrantes, 

apresenta-se como poderosa tentativa de erradicação da pobreza, redução da 

mortalidade infantil e materna e, ainda, como promoção da integração social dos 

setores desprovidos de estruturas necessárias à vida digna e à justiça. 

Por outro lado, muitas mulheres dotadas de instrução, que integram o 

mercado de trabalho e se vêem atribuladas pelas tarefas profissionais, deparam-se 

com inúmeros óbices à gravidez tranqüila e, com isso, sentem-se desestimuladas à 

procriação. É também por tal motivo que o país necessita de enfrentamento mais 

apto e produtivo dos problemas que caracterizam os vínculos trabalhistas (tempo, 

modo, remuneração, garantias, qualidade de vida etc). 

Não que os entes federados devam adotar posturas totalmente idênticas, o 

que seria bastante improvável. Nem que assumam certos compromissos em dados 

locais e tempos que poderiam, sobremaneira, dificultar a implementação de ações 

vinculadas à sexualidade e à reprodução. Antes da prática, deve-se detectar a 

existência e a densidade de barreiras culturais, sob pena de se desaguar em 

generalizada discriminação e embates de maiores dimensões, adiando, enfim, o 

objetivo traçado na Lei nº 9.263/96. Devem ser observadas peculiaridades locais a 

fim de se enfrentarem os problemas da sexualidade, da reprodução humana e da 

natalidade – de baixa ou de alta densidade – por meio de ações condizentes com as 

próprias realidades e, ainda, sintonizadas com políticas adotadas pelos demais 

entes federativos. Tudo isso para que se generalize o enfoque dado ao 

planejamento familiar moralmente responsável, ao espaçamento entre partos, ao 

aleitamento materno e à maternidade sem riscos, sob a ótica constitucional do direito 

à vida (art. 5º). 

Os desejados avanços constitucionalmente pretendidos somente poderão se 

tornar realidade por meio da sociedade civil e de ações governamentais que sejam 

efetivamente aptas a oferecer aos cidadãos, indistintamente - inclusive os que vivem 

nos ambientes mais pobres, onde a taxa de natalidade é alarmante -, oportunidades 
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de acesso ao discurso oficial53, inserido na idéia de um poder comunicativo, para 

que a sociedade, como um todo, a partir de uma superação teórica do agir 

comunicativo e de um avanço da linguagem comum e da compreensão mútua dos 

símbolos sociais, possa participar de uma outra realidade – a do planejamento 

familiar, respeitadas as peculiaridades de cada comunidade para a implementação 

dos direitos sexuais e reprodutivos.54 

Certamente, há muitos obstáculos, além da sempre falada “falta de recursos”. 

Um deles é o choque entre sagrado e profano que torna os debates acalorados, 

principalmente quando a referência é o direito à vida (vide discussões atinentes a 

eugenia liberal55, células-tronco, aborto de feto com anencefalia etc) e seu status 

moral. Outro é a idéia, por sinal equivocada, de que se pretende impor esterilização 

às mulheres tratadas pelo SUS. Outrossim, há o problema do desconhecimento, o 

grande mal que aflige os brasileiros, sobretudo em virtude das falhas no ensino e 

equívocos dos pais em suas posturas frente aos filhos. 

A idéia do presente trabalho não se circunscreve, de forma alguma, à 

promoção de limitações às liberdades individuais e à intimidade sexual e 

                                                
53 “Rádio-Favela”, música, teatro de rua são tentativas das comunidades mais pobres de 
manifestarem pensamentos sobre a vida, o mundo, as pessoas, a sociedade etc. Podem servir de 
ótimos instrumentos de conscientização, mas ainda possuem eficácia limitada no tempo e no espaço. 

54 Emilia Fernandes cogitou inserir, em âmbito nacional, o planejamento familiar na lista de exigências 
das famílias beneficiadas pelo programa Bolsa-Família. A proposta da ex-ministra da Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República não vingou e foi alvo de críticas. 
Para a demógrafa Elza Berquó (2004), o país não precisa de uma política de planejamento familiar, e 
sim de uma política de desenvolvimento. O programa proposto, em que se incluiria o planejamento 
familiar entre as contrapartidas exigidas das famílias beneficiadas pelo programa Bolsa-Família é 
desnecessário, segundo a demógrafa, porque a taxa de crescimento populacional está caindo. 

55 Antes mesmo de cientistas na Escócia terem anunciado, em 1997, a clonagem da ovelha Dolly, um 
filme de ficção científica (“GATTACA”) já antevia o que a humanidade está preste a experimentar, 
caso não se imponham freios às exigências do capital no campo da biotecnologia. Hoje, pelo menos 
em laboratórios, cientistas já são capazes de tudo aquilo que os ficcionistas previam sobre os genes, 
louvando ou criticando: diagnosticar em fetos as causas de doenças hereditárias, substituir códigos 
genéticos defeituosos, clonar mamíferos e implantar células que tornem o organismo imune a 
determinados distúrbios. Teoricamente, além disso, seria possível manipular os genes responsáveis 
pela agressividade, pela beleza e pela inteligência. Em pouco tempo, estaria aberto o caminho para 
um verdadeiro design do ser humano. Habermas, no livro O futuro da natureza humana, alerta 
sobre a tentação de aperfeiçoar a espécie por meio da seleção de genes - a pesquisa genética com 
embriões e o DGPI (diagnóstico genético de pré-implantação). O filósofo chama essa intervenção 
hipoteticamente bem-intencionada de "eugenia liberal". 
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reprodutiva.56 Um dos pontos mais importantes do trabalho é, justamente, o de 

tentar oferecer alguma percepção de que a efetivação de direitos fundamentais 

somente transcenderá fronteiras estabelecidas pela desigualdade, pobreza e 

ignorância com a efetiva implementação de ações públicas e anônimas voltadas ao 

planejamento familiar democrático e desde que tais ações sejam constantes e 

eficazes - e não meramente temporárias e populistas. 

E, já que o tema planejamento familiar carrega conceitos atinentes a 

liberdades, igualdade, dignidade, respeito, família etc, evidencia-se, sobretudo, a 

necessidade de se expandirem os intercâmbios entre Direito e Política, num viés 

denominado politização do direito e juridicização da política. 

Necessário, enfim, ampliar o debate, para que se promovam transformações 

e estas possam beneficiar a sociedade. No campo político, que se expande em 

outras vias do conhecimento, a proposta é de que haja mobilizações na esfera 

pública, com efeitos positivos na esfera privada, na intimidade, na igualdade, na 

liberdade das decisões sobre sexualidade e reprodução. E vice-versa – que ações 

da esfera privada repercutam na esfera pública –, afinal de contas, a sociedade é 

formada por indivíduos e grupos. A intenção é a de que se amplie a compreensão 

sobre “causas e efeitos” no campo da sexualidade e da reprodução humana, a fim 

de se romperem barreiras há muito tidas como intransponíveis, no tempo e no 

espaço. 

Seja como for, o certo é que a bela canção intitulada Problema Social57, na 

voz ritmada e engajada de Jorge Mário (“Seu Jorge”), 

                                                
56 Todos os comportamentos que constituírem controle demográfico podem ser impedidos através da 
Ação Civil Pública (Lei 7.347 de 24.07.1985). Se esses atos instigarem ou induzirem dolosamente a 
esterilização cirúrgica de uma coletividade, eles configurarão o crime de genocídio (Lei 2.889 de 
01.10.1956). 

57 Problema Social: “Se eu pudesse dar um toque em meu destino/Não seria um peregrino nesse 
imenso mundo cão/Nem o bom menino que vendeu limão/Trabalhou na feira pra comprar seu 
pão/Não arrependia as maldades que essa vida tem/Mataria a minha fome sem ter que lesar 
ninguém/Juro que nem conhecia a famosa Funabem/Onde foi a minha morada desde os tempos de 
neném/É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem/Se eu pudesse tocar meu destino/Hoje 
eu seria alguém/Seria um intelectual/Mas como não tive chance de ter estudado em colégio 
legal/Muitos me chamam de pivete/Mas poucos me deram um apoio moral/Se eu pudesse eu não 
seria um problema social” (Música integrante do CD do show Ana Carolina e Seu Jorge, gravado no 
Tom Brasil, SP, em 15 de março de 2005 (GUARÁ, FERNANDINHO) 
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soa forte como um grito de alerta sobre o cotidiano daqueles que, pela 
desigualdade social no Brasil, nos habituamos, insensivelmente, a chamar 
por diferentes nomes subalternos: menino de rua, trombadinha, menor, 
moleque, pivete e não sei mais o quê, mas que deveríamos chamar 
simplesmente pelo nome certo: criança... (RUSSO, 2005) 

 

De acordo com Osvaldo Russo (2005), chamadas de outros nomes 

 

essas crianças – excluídas e violentadas – não optaram por se tornar um 
“problema social” para a parcela incluída da sociedade. São vítimas 
indefesas da desigualdade e da pobreza, fruto de um sistema social e 
econômico que discrimina e exclui. Não escolheram roubar e matar para 
sobreviver e nem trocaram as escolas pelas Febens. Como na canção, se 
pudessem optar, prefeririam ser intelectual a ser problema social. 
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8. EDUCAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA 

 

 

8.1. Privilégios da minoria 

 

 

Educação, em perspectiva moderna, é fenômeno social e universal, embora 

enfrente a dicotomia “alta cultura” (“cultura-sujeito”) versus “cultura popular” – 

“cultura-objecto, objeto das ciências emergentes, da etnologia, do folclore, da 

antropologia cultural, rapidamente convertidas em ciências universitárias”.58 A 

educação é atividade humana necessária à existência. Destina-se à formação dos 

indivíduos, auxiliando-os no desenvolvimento de suas capacidades físicas e morais, 

apesar de, ainda, muito se limitar à preparação de profissionais aos meios de 

produção, em detrimento de uma participação cidadã mais ativa e transformadora 

nas instâncias da vida social. 

De forma mais abrangente, sob a ótica sociológica e biopsicológica, por meio 

da educação o indivíduo é capacitado a agir, conscientemente, diante de situações 

novas de vida, com aproveitamento da experiência anterior, tendo em vista a 

integração, a continuidade e o progresso sociais, observadas as necessidades 

individuais e coletivas. 

Ocorre que, na prática brasileira, a teoria não corresponde à realidade, nem 

mesmo sob o enfoque da educação profissionalizante. O Brasil enfrenta dificuldades 

que são comuns aos países em desenvolvimento: baixo salário dos professores, 

pressão econômica de pais que necessitam do trabalho das crianças, comprometida 

                                                
58 A crise dessa dicotomia resulta da emergência da cultura de massas, conforme Boaventura de 
Sousa Santos (2003, p. 193). 
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qualidade do ensino fundamental, poucas universidades de qualidade e dificuldades 

no acesso a estas, evasão escolar antes do término do ensino fundamental, elevado 

número de jovens e adultos que não concluíram a escolarização em idade regular 

etc. 

Nesse quadro inoperante, deficiências na educação agravam a desigualdade 

e a pobreza, não apenas no Brasil, mas em toda a região latino-americana. Soma-se 

a isso o fato de que, no país, as defasagens do ensino público impedem que se 

descortine e supere a tendência liberal de ignorar interesse público no “domínio 

doméstico das relações familiares”, que ainda é 

 

relegado para a esfera da intimidade pessoal, insusceptível de ser politizado 
(fora de qualquer contrato social ou obrigação política) e as desigualdades 
que nele têm lugar, além de naturais, são irrelevantes ao nível da relação 
axial Estado-indivíduo. (SANTOS, 2003, p. 239) 

 

Sendo mais vulneráveis, as crianças e os adolescentes permanecem 

desprovidos de ambiente cultural propício à assimilação de conhecimentos 

científicos importantes à vida. Justamente durante o período de formação do caráter 

e dos valores humanos, abrem-se portas às perversas influências externas, 

principalmente nos grandes centros urbanos. Com isto, de geração em geração, 

essas duas categorias populacionais aprendem quase tudo sobre a vida, 

basicamente, no quotidiano informal, na parte externa dos muros das instituições 

educacionais. Então, aprende-se por meio do sofrimento, da solidão, dos equívocos, 

dos maus exemplos. Reproduz-se, incessantemente, a ignorância. 

Embora a Constituição determine que sejam assegurados a crianças e 

adolescentes os direitos inerentes à cidadania, tais como a vida, saúde, 

alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, 

convivência familiar e social, em condições de liberdade e dignidade, o que se vê, na 

realidade, é que nem todos os jovens tomam contato com a essência de tais direitos. 

Inegavelmente, o Brasil avançou em termos de normatividade relativa às 

garantias de proteção e atenção integral à criança e ao adolescente. Estudos do 
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Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) apontam nesse sentido.59 

Como signatário da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança de 1990, que 

entrou em vigor em 23 de outubro de 1990, após aprovação do Congresso Nacional, 

o país produziu normas legislativas, vale dizer, apropriadas para proteger a criança 

contra todas as formas de violência física ou mental, tratamento negligente, maus-

tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a 

custódia dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável 

por ela. 

No entanto, o Brasil não efetivou medidas “administrativas, sociais e 

educacionais” suficientes para atingir os objetivos firmados. É a velha história de 

que, aqui, são produzidas muitas leis, mas há pouca efetividade, o que nos afasta do 

cumprimento satisfatório e integral dos preceitos constitucionais e legais vigentes.  

Embora existam projetos interessantes na área de educação das crianças e 

adolescentes, deve ser prioritária a preocupação com o que é oferecido aos alunos 

nas salas de aula, inclusive nos campos ético, moral, científico relacionados com a 

família e a sociedade. Aprender a botar crase no “a” é um tema importante da 

educação. Mas, aprender a não “botar filhos no mundo”, que não poderão ser 

sustentados, deveria ser tema de constantes reflexões, principalmente abaixo da 

linha do Equador, onde o abuso do direito de ter filhos, em várias comunidades, é 

proporcional à falta de instrução. Educação ambiental, a sexual e a reprodutiva 

devem ocupar conteúdo programático nos currículos escolares. Entretanto, ainda 

que exista alguma previsão normativa, o que se vê, de um modo geral, é que ainda 

não se toca tanto nesse assunto nas salas de aula da rede pública de ensino. 

A gravidez não-planejada, longe de ser uma opção, dificulta o 

desenvolvimento intelectual e profissional da menina adolescente, seja qual for sua 

                                                
59 “O Brasil tem um marco legal avançado para garantia de direitos da criança e do adolescente, que 
assegura a implementação de políticas públicas com a participação da sociedade civil por meio dos 
Conselhos dos Direitos e Tutelares. Os Conselhos de Direito são formados por membros do poder 
público e da sociedade civil. Funcionam nos âmbitos federal, estadual e municipal e são responsáveis 
pela formulação e controle das políticas de atendimento às crianças e adolescentes. Os Conselhos 
Tutelares são responsáveis pelo acolhimento e encaminhamento de crianças e adolescentes que têm 
seus direitos ameaçados ou violados. A lei estabelece que cada Município deve ter seus Conselhos. 
No entanto, apenas 27% dos municípios têm Conselhos Tutelares e 41% têm Conselhos de Direito.” 
(UNICEF) 
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origem, ante a forte carga cultural que a vincula ao filho e a responsabiliza pela 

concepção indesejada. Paradoxos constitucionais residem nos intermináveis 

exemplos de meninas e meninos “perdidos no mundo”, também porque o Estado, a 

sociedade e a família não cumprem o dever de oferecer educação, previsto no artigo 

205 da Constituição. 

Mães adolescentes choram mágoas e reclamam que os pais não lhes 

ofereceram oportunidade para intercambiar sobre sexo e falar sobre a perda da 

virgindade. Quando há algum tipo de conversa, a informação transmitida não é 

correta, é equivocada, vem de colegas, de revistas preocupadas, inicialmente, com 

vendas e com patrocínios. 

É também por isso que o diálogo aberto, no âmbito familiar, assume 

inequívoca importância. O problema é que, ainda, há muita recusa em se enfrentar 

tabus. O machismo, de um lado, e a auto-afirmação da mulher, de outro, ainda se 

apresentam como barreiras, assim como os preconceitos com profundas raízes, que, 

quando muito, mudam com lentidão. 

Paralelamente, continuam presentes os casos de abuso e exploração sexual 

de crianças que têm sua virgindade leiloada, bem como de negligência de pais, 

maus tratos etc. Assustam as notícias da prostituição infantil e o envolvimento de 

crianças e adolescentes em pornografia. 

E o tempo vai passando... Crianças vão nascendo, multiplicando-se, repetindo 

os mesmos erros dos genitores. Nos morros e nas periferias pobres das metrópoles, 

mães e “avós-mães” encontram nas telenovelas o único “momento de paz”, para 

descansar das crianças e do dia de trabalho. Artistas “globais” ajudam a fixar na 

mente dos telespectadores que “Deus quis assim”. E a vida passa... Gerações 

passam... A população e a desigualdade social aumentam. As conseqüências são 

nefastas, na generalidade, apesar de serem minimizadas pelos indivíduos que 

dispõem de recursos: privilégios da minoria da população. 
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8.2. Educação: direito de todos 

 

 

O direito à educação é “um dos mais importantes direitos sociais, pois é 

essencial para o exercício de outros Direitos Fundamentais”. José Luiz Quadros de 

Magalhães (2002, p. 279) ensina: 

 

É a educação instrumento para o direito à saúde e para a proteção do meio 
ambiente, preparando e informando a população sobre a preservação da 
saúde e respeito ao meio ambiente. Educação não é apenas o ato de 
informar. Educação é a conscientização, ultrapassando o simples ato de 
reproduzir o que foi ensinado, preparando o ser humano para pensar, 
questionar e criar. 

 

A educação é direito social previsto no artigo 6º da Constituição da República, 

ao lado dos direitos à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à 

previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos 

desamparados. É direito universalmente protegido, que deve ser garantido a todos, 

sem quaisquer distinções. 

Todos os entes federativos, observadas suas competências, devem estar 

envolvidos na busca de garantias e de efetividade desse direito. O ensino deve ser 

ministrado com base em uma série de princípios, entre os quais se enumeram os 

que mais interessam ao presente trabalho, ou seja, todos os enumerados no artigo 

206 da Constituição: igualdade de condições para o acesso e a permanência na 

escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

respeito à liberdade e apreço à tolerância; coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino; gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

valorização do profissional da educação escolar; gestão democrática do ensino 

público. Acrescentam-se, ainda, os seguintes: garantia de padrão de qualidade; 
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valorização da experiência extra-escolar; e vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais (Lei nº 9.394/96). 

O artigo 22 dispõe que compete privativamente à União legislar sobre: “XXIV - 

diretrizes e bases da educação nacional” (a Lei nº 9.394, de 20.12.1996, estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional), podendo lei complementar autorizar os 

Estados a legislarem sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse 

artigo (parágrafo único). A competência, portanto, é privativa e delegável. 

Há competência comum administrativa e de encargos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios para proporcionar os meios de acesso à cultura, 

à educação e à ciência (art. 23, V), podendo lei complementar fixar normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em 

vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (parágrafo 

único). 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, 

concorrentemente, sobre educação, cultura, ensino e desporto (art. 24, IX), sendo 

que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 

estabelecer normas gerais, e sua competência para legislar sobre normas gerais não 

exclui a competência suplementar dos Estados, a quem são reservadas as 

competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição, de forma residual ou 

remanescente (art. 24 e parágrafos). 

Nos termos do artigo 34, VII, é possível a intervenção da União nos Estados e 

no Distrito Federal para assegurar a observância da aplicação do mínimo exigido da 

receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços 

públicos de saúde (redação dada pela Emenda Constitucional nº 29). 

Além de legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I), aos Municípios 

compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (II) e, além de 

outras atribuições estabelecidas na Constituição, “manter, com a cooperação técnica 

e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino 

fundamental” (IV). 
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O artigo 35, III, também prevê a possibilidade de o Estado intervir em seus 

Municípios, e de a União intervir nos Municípios localizados em Território Federal 

quando “não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de 

saúde” (redação dada pela Emenda Constitucional nº 29). 

O artigo 5º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, além de repetir que o 

acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo60, acrescentou que o 

Ministério Público e qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 

organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída podem 

acionar o poder público para exigi-lo. O não-oferecimento ou sua oferta irregular 

importa responsabilidade da autoridade competente, nos termos do artigo 54, § 2º, 

da Lei 8.069/90. 

Para que se consiga a efetivação da educação como direito público subjetivo 

nas relações juspedagógicas que envolvem as instituições de ensino, o Estado e os 

alunos, são necessárias garantias constitucionais (políticas públicas, ações, eficácia 

na utilização de remédios constitucionais etc), com a colaboração de entidades ou 

órgãos governamentais e não-governamentais, aqui, como instrumentos de tutela à 

educação, para facilitar o acesso às discussões judiciais em matéria educacional. 

Pelo que se vê, em todos os níveis, em todas as “competências”, a educação 

é dever da família, do Estado e da sociedade civil. Essa obrigação precisa se 

inspirar nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e ter por 

finalidade o pleno desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação do educando para o trabalho (art. 2º da Lei nº 9.394/96). A educação 

abrange os “processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” 

(art. 1º). A educação escolar deve “vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social” (art. 1º, § 2º). 

                                                
60 O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, em seu art. 54, § 1º, que acesso ao ensino 
obrigatório e gratuito é direito público subjetivo e, em seu art. 53, que a criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da 
cidadania e a qualificação para o trabalho. 
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8.3. Educação como meio de ser livre 

 

 

Segundo Thomas Humphrey Marshall (1967, p. 73): 

 

O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque o 
objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva. 
Basicamente, deveria ser considerado não como o direito da criança 
freqüentar a escola, mas como direito do cidadão adulto ter sido educado. 

 

E prossegue: 

 

a educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania, e, 
quando o estado garante que todas as crianças serão educadas, estas tem 
em mente, as exigências e a natureza da cidadania. (...) Os direitos civis se 
destinam a ser utilizados por pessoas inteligentes e de bom senso que 
aprenderam a ler e escrever. A educação é um pré-requisito necessário da 
liberdade civil. 

 

O adolescente não tem condições materiais e subjetivas de “formar uma 

família”. E, quando existe o “acidente de percurso” e chega a gravidez, o “projeto” 

que lhe é imposto, centrado na capacitação profissional, ainda inviabiliza ou mesmo 

nega a possibilidade da paternidade responsável nessa fase do ciclo vital. Por isso, 

deve-se avançar rumo à educação que privilegie, também, o ser humano, o 

“conhecimento de si mesmo”, próprio a oferecer ao indivíduo elementos formadores 

de seu caráter e que lhe permitam usufruir suas liberdades e bem utilizar seu livre-

arbítrio (PECOTHE, 2005, p. 7). 

Segundo enfatizado por François Remy, presidente do Comitê Francês para a 

UNICEF, “deve-se assegurar às crianças e aos adolescentes não somente a vida, 

mas, também, a qualidade da vida”. Nesse sentido, diálogos compromissados com o 
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futuro, ensinos de qualidade voltados para o ser humano – e não somente ao 

trabalho e à produção –, políticas públicas, sociedade civil, devem oferecer 

educação sexual aos jovens, para que lhes seja assegurado o direito de livre 

escolha pela gravidez e a ampliação da noção de paternidade responsável, porque, 

queira ou não, o principal objetivo dos 200 a 500 milhões de espermatozóides que 

são depositados na parte posterior da vagina, com a ejaculação, é fecundar o 

óvulo.61 

Dito de outra forma, não devemos nos limitar a oferecer educação às nossas 

crianças. Devemos “ensiná-las a ser pessoas". Educação engloba ensinar e 

aprender, de geração para geração. O pensamento de Herbert Spencer (1820-1893) 

realça a idéia de Johann Heirich Pestalozzi (1746-1827), para quem as reformas 

sociais, econômicas e políticas deveriam surgir pela educação. Somente por meio da 

educação será possível, um dia, atingir, ainda que parcialmente, os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, de construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; de garantir o desenvolvimento nacional; de erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; de promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação (art. 3º). 

A Democracia necessita de um cidadão político, cumpridor de seus deveres e 

que possa fazer uso de seus direitos e exigir sua efetividade pelas vias 

procedimentais democráticas. Só quem está tutelado pelos direitos fundamentais 

pode reclamar responsabilidade aos governantes – isso se fazendo referência ao 

direito de voto, pressupondo a liberdade de consciência, de opinião, de reunião, de 
                                                
61 Atualmente, o Ministério da Saúde informa que vem desenvolvendo, em parceria com o Ministério 
da Educação, projeto tendo como meta a educação preventiva e a conseqüente melhoria na 
formação dos jovens, dos professores, dos pais e das comunidades em relação à saúde sexual e 
reprodutiva, bem como a ampliação do debate sobre questões relativas aos direitos humanos, 
gênero, discriminação e preconceito, gravidez, violência e drogas. O projeto prevê a disponibilização 
de preservativos nas escolas públicas para adolescentes na faixa de 13 a 24 anos, somente quando 
a escola inserir esses temas em seus planos pedagógicos a partir de uma ampla discussão com os 
alunos, pais, professores e comunidade escolar e com o consentimento dos mesmos, definindo 
inclusive quais as melhores estratégicas para a orientação e a entrega do preservativo. Trata-se de 
um projeto que tem por princípio a participação de toda a comunidade escolar, incluindo os 
adolescentes e pais na implementação de suas ações; ou seja, toda as atividades desenvolvidas 
serão planejadas de acordo com as decisões da escola, respeitando as legislações vigentes (Estatuto 
da Criança e do Adolescente e outras). O projeto é desenvolvido atualmente em 455 escolas de 127 
municípios, com uma cobertura mensal de aproximadamente 50 mil pessoas, entre pais, professores 
e alunos. 
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associação, o mesmo acontecendo com o direito sindical e o de propriedade. Os 

direitos fundamentais do indivíduo e de seus concidadãos se condicionam 

reciprocamente. O seu exercício é uma vocação a ser respondida dentro do próprio 

contexto social e que pode ser construída para os integrantes da sociedade no 

futuro. 

Sob tais enfoques, afirmamos que o sistema educacional brasileiro deve 

respaldar, acima de tudo, o desenvolvimento universal e pluralista de um ensino – 

público e privado – sério, comprometido, hábil, que torne os estudantes capazes de 

resguardarem suas intimidades sexual e reprodutiva, com mais responsabilidade. 

A educação sexual não significa que se deva adotar uma “visão hedonista, 

falsa e reducionista da sexualidade humana”, de que fala Dom Estêvão Bettencourt, 

em seu artigo sobre o livro “IPPF. A Multinacional da Morte”.62 Não se deve 

recorrer à educação sexual nas escolas, em aulas ministradas por educadores 

sexuais permissivos, para se favorecer o “exercício da genitalidade sem o risco da 

gravidez”, mas para se a ampliar conscientização da seriedade com que os direitos 

sexuais e reprodutivos devem ser encarados e mantidos, em prol de melhoria da 

vida individual e coletiva. 

A idéia é a de que ministrar educação sexual e reprodutiva sob perspectiva da 

interdisciplinaridade, respeitando-se o pluralismo de idéias e concepções. A quebra 

dos tabus e dos preconceitos em relação à sexualidade, à concepção e à 

contracepção repercute em favor tanto da mulher - que dispõe de meios para 

conquistar maior autonomia sobre seu corpo e sua vontade – quanto do homem - na 

medida em que amplia a noção responsabilidade pela paternidade -, possibilitando a 

ambos, homem e mulher, o livre exercício da sexualidade e da reprodução, 

conforme forem os seus interesses. Nesse sentido, a educação figura como grande 

instrumento para se ampliar o planejamento familiar no Brasil. Acima de tudo, a 

                                                
62 Dom Estêvão Bettencourt, em artigo oferecido pelo site da associação beneficente Pró-Vida de 
Anápolis, escreve: “A fim de promover a contenção da natalidade no mundo inteiro, foi fundada em 
1952 a Federação Internacional de Planejamento Familiar (IPPF) sob os auspícios do multimilionário 
norte-americano John D. Rockefeller III: fundiram-se então numa só oito associações de vários países 
em Londres. A IPPF conta hoje 178 filiais nacionais, entre as quais a da Paternidade Planificada 
norte-americana”. 
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educação é o instrumento mais hábil para que o cidadão possa fazer bom uso de 

sua liberdade. 

É fácil dizer tais coisas. O difícil é realizar. A construção de uma sociedade 

responsável, equilibrada e comprometida com os valores da eqüidade e justiça 

social é tarefa árdua, demorada e requer, assim como em um casamento, tolerância, 

paciência e constância (PECOTCHE, 2002, p. 48). 

Por isso, na conclusão realista do ex-presidente do IBGE (de 1994 a 1998)63, 

vale concluir que, realmente, não há solução em curto prazo para o problema da 

pobreza no Brasil, sendo necessários vontade política; compromisso com os valores 

da igualdade social e dos direitos humanos; uma política econômica adequada, que 

gere recursos; um setor público eficiente; e políticas específicas nas áreas da 

educação, saúde, trabalho, proteção à infância e combate à discriminação social, 

entre outras. 

Se, realmente, conforme pensamos, a causa mais visível do 

subdesenvolvimento brasileiro é o alastramento da ignorância, então vale citar aqui, 

com um idealismo proposital, Miguel de Cervantes (1547-1616): “Elimine a causa 

que o efeito cessa”. Eis o papel da educação de qualidade, para todos. Afinal, 

como diria Aparício Torelly, o “Barão de Itacaré” (1895-1971): “O Brasil é feito por 

nós. Só falta desatá-los...” 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Simon Schwartzman é o atual diretor-presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade – 
IETS. 
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8.4. Salvaguarda da família e da sociedade civil 

 

 

A base do compromisso do Brasil com o próprio futuro reside na educação. 

Diante da falta de implementação de políticas públicas sociais abrangentes e 

eficazes, cada vez mais, o papel da família biológica ou substituta se torna 

imprescindível na criação, educação, desenvolvimento e formação da criança e do 

adolescente.64 

Mas, o que fazer se muitas das famílias também não têm estrutura para 

educar, com qualidade, as crianças e os adolescentes, de forma a prepará-los para 

o futuro, em virtude, justamente, da pobreza que as torna vulneráveis, privadas de 

renda e do acesso a serviços, com vínculos afetivos frágeis, discriminadas por 

questões de gênero, etnia, deficiência, idade, entre outras? 

Parece que estamos diante de um ciclo vicioso: a criança que nasce em um 

meio social desestruturado não tem chances de aprender com a família nem na 

escola. Esse ciclo gera outro ciclo, que é o da reprodução da pobreza, de geração 

em geração. 

Aqui, nesse particular, é que a sociedade civil tem papel importante para se 

buscar o bem-estar e a justiça sociais, objetivos da ordem social, nos termos do 

artigo 193 da Constituição. 

Para Herbert de Souza, a “tradição do Estado é não levar a sério sua função 

social, é ter uma relação perversa com sua própria sociedade”. O sociólogo aponta 

que, para romper essa tradição, “cabe à sociedade civil tomar a iniciativa de obrigar 

o Estado, em todos os níveis, a reencontrar-se como sua função social”. O artigo 7º 

                                                
64 São deveres de ambos os cônjuges: sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do 
Código Civil), reservando a lei civil importância à educação no âmbito do exercício do poder familiar 
(art. 1.634, I). 
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do Estatuto da Criança e do Adolescente65, diz Betinho, “pode constituir-se na pedra 

de toque dessa conversão ao social do Estado e da própria sociedade brasileira, que 

acostumou-se também a dormir em casa enquanto muitas de suas crianças dormem 

nas ruas”. Concordamos com ele também quando afirma que somente a realização 

plena desse artigo oferecerá ao Brasil “a condição de uma sociedade digna, 

democrática e humana”. (CURY, 2003, p. 57) 

Oportuno citar o Projeto de Lei nº 543/200366, que tramita no Congresso 

Nacional, que altera a Lei de Planejamento Familiar, por meio do qual se pretende 

tornar obrigatória a realização de campanhas de esclarecimento sobre planejamento 

familiar, sob a consideração de que é ausente uma “cultura sistemática e continuada 

de campanhas educativas” que possam tornar as leis brasileiras instrumentos de 

todos. Segundo o autor do projeto: 

 

Ao tornarmos as campanhas compulsórias, estaremos contribuindo para o 
esclarecimento de homens e mulheres alienados em razão da sua condição 
social, de tal forma a prepará-los para exigir seus direitos de cidadãos 
brasileiros, direitos esses insculpidos em nossa Constituição pelo princípio 
da igualdade e isonomia de tratamento. 

 

Trata-se de mais um projeto de lei, assim como outros relacionados ao tema, 

cuja tramitação é lenta no Congresso Nacional. Mais um motivo para que cidadãos 

anônimos e voluntariosos, Organizações Não-Governamentais, empresas privadas, 

associações de bairro, líderes comunitários, igrejas etc se esforcem para difundir o 

planejamento familiar de forma séria e democrática. 

 

 

                                                
65 Art. 7º  A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência. 

66 Autoria do Deputado João Mendes de Jesus (PDT/RJ). 
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8.5. Papel do homem 

 

 

Vê-se, cada vez mais, um não-comprometimento com as obrigações morais e 

familiares e uma exagerada inclinação aos prazeres ilimitados. Os instintos vêm 

comandando as ações e os pensamentos dos homens, conduzindo-os ao caos 

moral. Há homens – e não são poucos – que não abandonaram o instinto sexual 

sem pudor dos homens das cavernas, situação que se encaixa perfeitamente ao que 

Freud escreve: 

 

O próximo não é somente um possível auxiliar e objeto sexual, senão 
também uma tentação para satisfazer nele a agressão, explorar sua força 
de trabalho sem ressarci-lo, usá-lo sexualmente sem seu consentimento... 
(capítulo V do mal-estar da civilização). 

 

Em tempo de ampliação da busca obsessiva por práticas sexuais, até mesmo 

não tão aceitas pelas tradições, como as homossexuais, o sadomasoquismo, o 

exibicionismo, a pedofilia, enfim, em circunstâncias dignas das peças do dramaturgo 

brasileiro Nelson Rodrigues, espera-se que adolescentes e adultos "controlem" 

impulsos sexuais que possam produzir diversos danos à própria vida e, 

conseqüentemente, como integrante da sociedade, danos à vida coletiva. 

Por outro lado, principalmente em relação aos adolescentes, tolera-se que 

eles não consigam controlar tais impulsos, uma vez que são socialmente taxados de 

“irresponsáveis”. A isso se soma o fato de que um macho deve se mostrar viril, ao 

passo que se intensifica a tensão entre a concretização desses impulsos e sua 

incontrolabilidade após “décadas de calendários de borracharia e revistas 

pornográficas entronizando o imaginário masculino”. (SARMATZ, 2002). A noção 

moral de responsabilidade estabelece um quadro no qual o adolescente se vê 

duplamente sujeitado pela "natureza" de um lado e pela moral de outro. Nesse 

ambiente mental de conflitos, ascender à maturidade significa submeter-se a 
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ditames do tipo "conheça a si mesmo" e assumir, interna e externamente, as 

conseqüências de suas ações no mundo. 

Relações sexuais cada vez menos são nutridas por sentimentos elevados, e 

cada vez mais são acobertadas pela aclamada liberdade sexual e ofuscadas pelos 

instintos incontrolados. A estética, de um lado, a competição, de outro, como se 

unissem forças, estragam a vida de homens (e também de mulheres) que querem 

impressionar nas práticas sexuais. Nem por isso o aparelho reprodutivo deixa de 

funcionar... 

Agravado pela histórica desvalorização da mulher, principalmente nos 

ambientes mais pobres, o pensamento predominante em sociedades latino-

americanas conserva vigor perante a própria receptividade sexual da mulher, 

existente em virtude de sua condição corporal. Receptividade que se confunde com 

passividade e masoquismo, em tais sociedades em que predominam interesses dos 

homens, que, em muitos casos, curvam-se apenas à possibilidade da controvertida 

prisão civil em caso de inadimplemento em suas obrigações alimentícias. 

Em matéria jornalística veiculada pela Rede Globo de Televisão, Meninas e 

mães, em 8 de dezembro de 2004, o professor Aníbal Faúndes, da Federação 

Internacional de Ginecologia, disse: 

 

Existe culturalmente o conceito de que a mulher está obrigada a ceder às 
solicitações sexuais desse companheiro, porque o homem é dono do corpo 
da mulher. Não tenho dúvida de que uma boa parte da gravidez não 
desejada se deve não tanto ao não acesso aos métodos anticoncepcionais, 
mas à falta de controle da mulher das condições em que reside a sua 
sexualidade. 

 

Neste sistema falocêntrico, mesclado ao “capitalismo selvagem”, muitos dos 

homens figuram muito mais como selvagens do que como seres humanos, com as 

faculdades mentais utilizadas apenas para sustentarem satisfações efêmeras. 

Reinam o instinto, o carpe diem, associados ao império do consumo, ao imediatismo 

dos demais aspectos da vida, à provisoriedade das soluções. Buscam-se preencher 

lacunas e implementar desejos com bens de consumo. O tempo presente, conforme 
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escreve R. SUE (citado por OST, 2005, p. 27-28), “sempre fugitivo, constitui-se 

atualmente como principal representação do tempo, símbolo de uma sociedade que 

perdeu sua crença na história”. 

Cada vez mais, valores e virtudes cedem espaço a desejos de satisfação de 

desejos. Incessantes equívocos vão corroendo os sonhos. Intensificam-se as buscas 

por sexo nas ruas. Cresce a legião de solitários, frustrados e crianças abandonadas, 

que têm grande probabilidade de se tornarem adultos solitários e frustrados, que o 

Estado Democrático de Direito não tem condições de amparar. 

Com efeito, perde o valor que merece a magnífica função reprodutora, que é 

a causa da manutenção da existência humana no planeta. Urge retomar sua 

grandiosidade. E esse papel não cabe somente à mulher. 

 

O interesse particular em estudar a presença dos homens no campo da 
saúde sexual e reprodutiva tem seu início em torno dos anos 80 do século 
passado em função de duas constatações fundamentais que se associam à 
noção de direitos tal como vem sendo desenvolvida aqui: o aumento da 
incidência da Aids, em especial no segmento constituído por mulheres 
casadas, e o papel que os homens exercem na regulação das estratégias 
preventivas e contraceptivas de suas parceiras (VILLA, 1998). Pode-se 
constatar, no entanto, que a maioria dos estudos sobre os processos 
reprodutivos ainda exclui os homens deste cenário, considerando a mulher 
como agente exclusivo da reprodução. Tal situação estaria associada ao 
pressuposto, vigente nas concepções da modernidade sobre gênero e 
família, de que os homens estariam associados a esferas de interesse 
ligados ao exercício da sexualidade e à atividade produtiva, enquanto que 
as mulheres estariam mais circunscritas aos interesses vinculados à 
reprodução e ao cuidado dos filhos no âmbito privado (LEAL & BOFF, 
1996). Este pressuposto é o que faz com que, por exemplo, as pesquisas 
censitárias e demográficas continuem limitando à mãe as informações sobre 
os fatos da vida reprodutiva. (LYRA & MEDRADO, 2000, citado por TONELI, 
2004) 

 

A grandiosa proposta a respeito do papel dos homens emergiu como fator 

crítico na Conferência Internacional sobre População, em 1984, na Cidade do 

México. 
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Para providenciar às mulheres a liberdade de participação total na vida 
social, é igualmente necessário que os homens partilhem totalmente com as 
mulheres as responsabilidades nas áreas de planejamento familiar, na 
educação das crianças e em todos os outros aspectos relacionados com a 
vida familiar. O cumprimento destes objetivos é fundamental para o 
cumprimento das metas de desenvolvimento, incluindo as relacionadas com 
a política de população. (Parágrafo 7) 

 

Em 2000, em sessão especial da Assembléia Geral das Nações Unidas, 

realizada na sede das Nações Unidas em Nova York, quando foi revisto o progresso 

da Plataforma de Ação de Pequim, identificou-se a necessidade de um maior 

envolvimento masculino na saúde sexual e reprodutiva, com 

 

elaboração e implementação de programas para encorajar e capacitar os 
homens na adoção de comportamentos de saúde sexual e reprodutiva 
seguros e responsáveis e na utilização eficaz de métodos que previnem 
gravidezes não desejadas e infecções sexualmente transmissíveis, incluindo 
o VIH/SIDA. (Parágrafo 107g) 

 

Antes que as próximas gerações fiquem mais comprometidas, é imperioso 

que o homem assuma, de uma vez por todas, esse importante papel no campo da 

sexualidade e da reprodução, a fim de elevar sua responsabilidade no exercício da 

paternidade. 
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9. SAÚDE REPRODUTIVA 

 

 

9.1. Direito à saúde: alguns aspectos 

 

 

O direito à saúde, apesar de ser um típico direito social, somente veio a 

ganhar status constitucional, de forma expressa, com a Constituição de 1988. 

Tratada como direito fundamental a partir de então, a saúde significa o completo 

bem-estar físico, mental e espiritual do homem, e não apenas como a ausência de 

afecções e doenças. A saúde, como direito social (art. 6º), assume status positivo. 

Direito de todos e dever do Estado (art. 196). 

Segundo o Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal: 

 

o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da 
Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a 
todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo 
de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a 
dimensão institucional em que atue no plano de nossa organização 
federativa. 

(...) o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 
Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente 
tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder 
Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e 
econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e 
igualitário à assistência médico-hospitalar. (RE 393175/RS) 

 

Tornaram-se exigíveis ações e serviços por parte do Estado, mediante o 

gasto de verbas públicas, para se garantir o exercício de tal direito, mediante 

políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e de outros 
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agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. Incumbe ao Estado estabelecer igualdade no tratamento 

dos pacientes atendidos pela rede pública de saúde, criar ambientes propícios a 

esse atendimento, construindo hospitais e postos de saúde, preparando suas infra-

estruturas, selecionando médicos, enfermeiros, assistentes, fornecendo 

medicamentos aos necessitados etc. 

Cabe, enfim, ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre 

regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde, devendo 

sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 

física ou jurídica de direito privado (art. 197), de modo a não permitir que o caráter 

programático da regra inscrita no artigo 196 da Constituição se converta em 

“promessa constitucional inconseqüente”, na expressão utilizada pelo Ministro Celso 

de Mello (RE nº 232.335-RS), sob pena, sobretudo, de se fraudarem expectativas 

nele depositadas pela coletividade. 

Conforme se vê, foi facultada à iniciativa privada a assistência à saúde. As 

instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes estabelecidas por este, mediante contrato de direito 

público ou convênio (art. 199), tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem 

fins lucrativos (§ 1º), vedando a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos (§ 2º), bem como a 

participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 

saúde no País, salvo nos casos previstos em lei (§ 3º). 

O artigo 227 fixa o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à 

criança e ao adolescente, entre outros, o direito à saúde. O § 1º desse artigo prevê a 

participação de entidades não-governamentais na promoção de programas de 

assistência integral à saúde da criança e do adolescente. Determina, ainda, no 

inciso I, a aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 

assistência materno-infantil. 

Mas, embora seja respeitável o aparato constitucional, o que ainda se vê é 

que, nos corredores dos hospitais e nas portas dos postos de saúde, o direito à 

saúde não é amplamente concretizado. Ao contrário, sua efetividade é “relativizada” 
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por limitações orçamentárias, ausência de estruturas, de vontade política, de equipe 

médica amplamente preparada etc. E, ainda, conforme lembra José Luiz Quadro de 

Magalhães, o direito à saúde não implica somente direito de acesso à medicina 

curativa. As saúdes física e mental se iniciam “com o esclarecimento e educação da 

população, higiene, saneamento básico, condições dignas de moradia e de trabalho, 

lazer, alimentação saudável na quantidade necessária, campanhas de vacinação, 

dentre outras coisas”, às quais incluímos a disponibilidade de recursos educacionais 

e científicos no âmbito da sexualidade e da reprodução. 

 

As medidas necessárias para que a população tenha saúde devem ser 
tomadas também em outros planos, que envolvem outros Direitos Sociais 
como a educação o lazer, o meio ambiente, o trabalho; passam pelo Direito 
Econômico, através de um planejamento econômico voltado para a 
produção de alimentos diversificados a baixo custo e voltado para o 
consumo interno, e não a continuidade da mentalidade colonial 
agroexportadora. O Direito Econômico também é sustentação de uma 
política de saúde pública quando limita e controla a iniciativa privada no 
setor, ou quando o Estado adota uma política econômica de pleno emprego 
e salários justos. (MAGALHÃES, 2002, p. 269-270)  

 

Não basta que o Estado proclame o reconhecimento formal de um direito. É 

essencial que seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido. O direito à 

saúde se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de 

exigir a implementação estatal de prestações positivas impostas pelo próprio 

ordenamento constitucional. 

Além de outras inúmeras medidas a serem adotadas pelo poder público, 

mister se humanizar a saúde também com a ampliação da participação popular nas 

decisões do Estado. Nessa participação é que surge o Poder Judiciário como 

poderoso instrumento de resgate e de efetividade do direito à saúde. 
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9.2. O Sistema Único de Saúde e o planejamento familiar 

 

O artigo 198 formula a estrutura geral de um sistema único de saúde, visando 

atendimento integral, considerando-o uma rede regionalizada e hierarquizada, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização; atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; participação da comunidade. Esse sistema deve ser financiado, nos 

termos do artigo 195, com recursos da seguridade social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (§ 1º), ficando previstos 

recursos mínimos a serem aplicados, anualmente, em ações e serviços públicos de 

saúde (§§ 2º e 3º). 

Conforme disposto no inciso I do 198, o Sistema Único de Saúde terá “direção 

única em cada esfera de governo” (vide Lei 8.080/1990, que dispõe sobre condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde). Há uma direção única no 

governo federal, nos governos estaduais, no Distrito Federal e nos governos 

municipais. As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde – SUS, em todos os 

seus níveis, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de serviços, no que respeita 

a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, 

em todos os seus ciclos vitais, que incluam, como atividades básicas, entre outras: “I 

– assistência à concepção e contracepção” (Lei 9.263/96, art. 3º, parágrafo único). 

O artigo 200 enumera, de forma não exaustiva, as atribuições do sistema 

único de saúde, destacando-se a de controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 

equipamentos. 

O fato de o Sistema Único de Saúde - SUS incluir em seus programas o 

planejamento familiar não caracteriza uma atividade a ser realizada exclusivamente 

por este sistema. As ações de planejamento familiar devem ser exercidas por 

instituições públicas e privadas, filantrópicas ou não, nos termos da Lei nº 9.263/96 e 

das normas de funcionamento e mecanismos de fiscalização estabelecidos pelas 
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instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde – SUS.67 É o que dispõe a norma do 

artigo 6º daquela lei, cujo parágrafo único - em sintonia ao disposto no artigo 24, XII 

e seu § 1º, da Constituição, estabelece competir à direção nacional do SUS definir 

as normas gerais de planejamento familiar, observados os princípios definidos pela 

própria Lei 9.263/96 e, especialmente, pelo artigo 226, § 7º, da Constituição. 

A Lei 9.263/96 é composta de normas que dizem respeito à competência 

concorrente e de outras que se referem à competência privativa da União.68 A 

exigência de “capacidade civil plena” dos candidatos à esterilização (art. 10, I), por 

exemplo, refere-se à norma de direito civil. Neste caso, a competência é privativa da 

União (art. 22, I). Quanto ao regime da responsabilidade, a saúde não está 

abrangida na competência concorrente do inciso VIII do artigo 24, ainda que o tema 

esteja contemplado no inciso XII do mesmo artigo. Neste caso, os Estados e o 

Distrito Federal não podem legislar sobre o regime da responsabilidade civil do 

planejamento familiar, que já está previsto no artigo 21 da Lei 9.263/96. (FREITAS 

[coord.], 2002, p. 326) 

Questão controvertida se refere ao poder de legislar do Município quanto ao 

planejamento familiar. Parece-nos que tal ente só poderá legislar excepcionalmente 

sobre a matéria, caso demonstrem existência de “interesse local” (art. 30, I, CRFB). 

E, por se tratar de tema abrangente, universalizável, o planejamento familiar não se 

limita ao interesse de um Município brasileiro. “Raramente, serão encontradas 

circunstâncias de saúde reprodutiva, que afetem somente os casais de um 

Município”, conforme anotam Paulo Affonso Leme Machado e Maria Regina 

Marrocos Machado, que ainda lembram que “não se pode fazer política demográfica, 
                                                
67 No Projeto de Lei 1696/03, do deputado Geraldo Resende (PPS-MS), discute-se a inclusão do 
“planejamento familiar” na lista dos atendimentos obrigatórios pelos planos de saúde. Atualmente, a 
lei que regula o setor (Lei 9656/98) garante cobertura obrigatória apenas nos casos de emergência 
(risco imediato de vida) e de urgência (acidentes pessoais e complicações da gravidez). 

68 Em relação à “saúde”, a União, os Estados e o Distrito Federal têm competência concorrente (art. 
24, caput, e seu inciso XII). A União deve se restringir ao estabelecimento de normas gerais (art. 24, § 
1º), sem adentrar em minúcias referentes aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Havendo 
lei federal estabelecendo normas gerais sobre saúde, os Estados poderão apenas suplementá-la, no 
sentido de aperfeiçoar a lei federal e não de descumpri-la ou revogá-la (art. 24, § 2º). Os Estados e o 
Distrito Federal só terão liberdade de inovarem a lei federal, de acordo com “suas peculiaridades” em 
matéria de saúde, quando nela inexistir disposição sobre o assunto (art. 24, § 3º). Se for elaborada, 
posteriormente, lei federal sobre normas gerais concernente ao tema tratado nas leis dos Estados ou 
do Distrito Federal, estas leis terão suspensa sua eficácia, no que contrariarem a lei federal (art. 24, § 
4º). 
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com medidas de restrição ou de expansão da população local, o que não é permitido 

pela Constituição Federal e pelo art. 2º, parágrafo único da Lei 9.263/96” (FREITAS 

[coord.], 2002, p. 326). 

Por outro lado, no âmbito administrativo público, a promoção, proteção e 

recuperação da saúde assume (ou deveria assumir) maior probabilidade de 

concretização na medida em que os serviços são descentralizados para o âmbito do 

Município. A propósito, em comentário ao artigo 11 do ECA, Maria Cecília de Souza 

Minayo destaca: 

 

Ao Governo Federal caberia estabelecer as grandes linhas políticas, a 
fiscalização e a coordenação e avaliação das linhas políticas, a fiscalização 
e a coordenação e avaliação das ações. O Município, como menor unidade 
político-administrativa de governo, concentra melhores possibilidades de 
adequação dos serviços às necessidades reais-locais dos cidadãos. 
Permite, também, maior participação e controle do sistema tanto por parte 
dos profissionais de saúde como pelas organizações da sociedade civil. Ao 
retirar os atores sociais do anonimato que os sistemas centralizados 
provocam, a municipalização torna-se um caminho possível de promoção, 
vigilância e cuidados com saúde e de respeito à dignidade e qualidade de 
vida de quem é alvo de todo o sistema: os cidadãos. (CURY [coord.], 2003. 
p. 66) 

 

 

9.3. A Lei nº 9.263/1996 

 

 

A Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, foi promulgada integralmente somente 

aos 20.08.1997, após os vetos apostos pelo Presidente da República aos artigos 10, 

11, 14 e 15, não terem sido mantidos pelo Congresso Nacional. Com a sanção de 

1997, passou a vigorar sem qualquer veto. 

Com sua edição, o Estado brasileiro assumiu, textualmente, a tarefa de 

promover a difusão dos vários aspectos teóricos e práticos vinculados ao 
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planejamento familiar, conforme previsto na Constituição de 1988. Regulamentando 

o § 7º do artigo 226, seus 25 artigos oferecem alguns instrumentos à efetivação dos 

direitos reprodutivos e estabelece penalidades. 

Em sintonia com o discurso constitucional, a Lei 9.263/96 definiu 

“planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que 

garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, 

pelo homem ou pelo casal” (art. 2º), sendo “proibida a utilização das ações a que se 

refere o caput para qualquer tipo de controle demográfico” (parágrafo único). A Lei 

9.029, de 17 de abril de 1995, estabeleceu status de crime à “promoção de controle 

de natalidade”, por considerá-la prática discriminatória. 

Com efeito, as ações destinadas à regulação da fecundidade não podem ser 

utilizadas para qualquer tipo de controle demográfico. Planejamento familiar não 

significa planejamento populacional. A lei focaliza o planejamento familiar como um 

ato de um casal ou de uma família e não um ato público visando grupos sociais. 

Destarte, o planejamento familiar não deve conduzir ao induzimento do 

comportamento social de quantos filhos um casal deve ou pode ter (FREITAS 

[coord.], 2002, p. 317). 

A Lei 9.263/96, além de ajudar a promover o exercício do direito reprodutivo 

no Brasil, de acordo com visão de atendimento integral à saúde, regulamenta a 

esterilização voluntária. É possível que mulheres e homens com capacidade civil 

plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos 

possam recorrer a hospitais públicos para solicitarem, espontaneamente (livremente, 

sem imposições), a esterilização, desde que atendidos os demais requisitos 

previstos no artigo 10, que serão analisados em seguida. 
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9.3.1. Concepção 

 

 

A Lei nº 9.263/96 conceitua planejamento familiar como sendo “o conjunto de 

ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 

limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”. Portanto, 

embora destacados, na maior parte do presente trabalho, os problemas da 

procriação exagerada nos meios mais pobres, as ações também se voltam para a 

constituição e aumento da prole. Dentre as atividades básicas das instâncias 

gestoras do Sistema Único de Saúde, em toda sua rede de serviço, destaca-se a 

assistência à concepção. 

Apenas a título ilustrativo, o Ministério da Saúde, em programa lançado em 

março de 2005, previu a introdução de reprodução humana assistida no SUS, 

considerando que, segundo a Organização Mundial da Saúde e sociedades 

científicas, “entre 8% e 15% dos casais têm algum problema de infertilidade 

definindo-se infertilidade como a incapacidade de um casal engravidar após 12 

meses de relações sexuais regulares sem uso de contracepção” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE). 

Prevê-se, no programa, a estruturação dos serviços de atenção básica, em 

diversos níveis, em todas as regiões brasileiras, a fim de se oferecer assistência a 

casais inférteis. Os serviços também oferecerão técnicas de reprodução assistida69 a 

casais com doenças genéticas ou infecto-contagiosas, como HIV e hepatite B. 

Nesses casos, a assistência terá como objetivo evitar a transmissão das doenças 

para os bebês e/ou para os parceiros. Outrossim, definiram-se alguns dos 

procedimentos cabíveis, dependendo do nível de atenção exigido. A inseminação 

                                                
69 “A partir do nascimento de Louise Brown, considerada o primeiro bebê concebido em proveta no 
mundo, popularizaram-se internacionalmente os debates sobre o emprego das técnicas de 
reprodução assistida”. (SÁ, OLIVEIRA [coord.], 2004, p. 225) Atualmente, tramita no Congresso 
Nacional o Projeto de Lei do Senado nº 90, de 1999, que dispões sobre Reprodução Assistida, de 
autoria do Senador Lúcio Alcântara. 
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artificial e a fertilização in vitro serão utilizadas em caso de alta complexidade.70 

Estão sendo definidos, em parceria entre canais públicos e privados, os critérios 

clínicos e psicossociais que deverão nortear os esclarecimentos e as orientações a 

serem fornecidos aos casais que procurarem tais serviços.71 

Quanto às disciplinas e ações relativas ao planejamento familiar – entre elas 

as técnicas de reprodução assistida, deve-se levar em conta, conforme registra 

Heloisa Helena Barboza (SÁ, OLIVEIRA [coord.], 2004, p. 231-232), 

 

além dos princípios da dignidade de pessoa humana e da paternidade 
responsável em que se fundamenta, especialmente os princípios: a) da 
igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges (CF/88, art. 226, §5º); o 
do melhor interesse da criança e do adolescente (CF/88, art. 227); o da 
plena igualdade entre filhos (CF/88, art. 227, §6º); o de acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para promoção e recuperação da saúde 
(CF/88, art. 196). 

 

 

 

                                                
70 “O novo Código Civil inclui entre os filhos presumidos como concebidos na constância do 
casamento aqueles: havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; 
havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção 
artificial homóloga e os havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido (art. 1.597, III, IV e V, respectivamente.” (SÁ, OLIVEIRA [coord.], 2004, p. 236) 

As principais técnicas de reprodução humana assistida são, portanto, inseminação artificial homóloga, 
inseminação artificial heteróloga, fecundação in vitro e “mães de substituição”. Silvio Rodrigues (2002, 
p. 341) esclarece: “...homóloga é a inseminação promovida com o material genético (sêmen e óvulo) 
dos próprios cônjuges; heteróloga é a fecundação realizada com material genético de pelo menos um 
terceiro, aproveitando ou não os gametas (sêmen ou óvulos) de um ou de outro cônjuge; e, por fim, 
embriões excedentários são aqueles resultantes da inseminação promovida artificialmente, mas não 
introduzidos no útero materno”. 

71 Questões éticas e jurídicas atinentes à reprodução assistida merecem profundo trabalho de 
pesquisa e hermenêutica. Em virtude de sua ampla dimensão, a reprodução assistida não será objeto 
de maiores deliberações no presente trabalho, sob pena de se desviar do propósito inicialmente 
traçado. 
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9.3.2. Métodos contraceptivos72 

 

 

Contracepção é a prevenção contra a gravidez. Qualquer processo que evite 

a fecundação do óvulo ou a formação da célula-ovo ou zigoto. Os métodos de 

contracepção são variados e são classificados de acordo com o seu objetivo em 

barreiras mecânicas e químicas, impeditivas de nidação e contracepção hormonal. 

Método anticoncepcional adequado é aquele que oferece segurança à saúde 

do homem e da mulher, que esteja de acordo com os conceitos éticos e morais do 

usuário e que seja admitido legalmente e pelas instituições oficiais. 

Os avanços da ciência na área da reprodução e da contracepção oferecem 

maior liberdade de escolha dos métodos contraceptivos, assegurando os direitos 

constitucionalmente reconhecidos de autonomia, liberdade e igualdade entre 

homens e mulheres. 

                                                
72 A obra intitulada Critérios médicos de elegibilidade para o uso de métodos anticoncepcionais 
representa um passo importante no processo de aprimoramento do acesso à qualidade da atenção 
em planejamento familiar por meio da análise dos critérios médicos de elegibilidade para a escolha de 
métodos anticoncepcionais. Ele atualiza a segunda edição de Improving access to quality care in 
family planning: medical eligibility criteria for contraceptive use (Aprimorando o acesso e a qualidade 
de atenção em planejamento familiar: critérios médicos de elegibilidade para uso de 
anticoncepcionais), publicado em 2000, e resume as principais recomendações feitas numa reunião 
do Grupo de Trabalho realizada na Organização Mundial de Saúde, Genebra, de 21 a 24 de outubro 
de 2003. O documento fornece recomendações para definir os critérios médicos de elegibilidade com 
base nos últimos dados clínicos e epidemiológicos, destinando-se a gestores de políticas públicas, a 
gerentes de programas de planejamento familiar e à comunidade científica. O seu objetivo é fornecer 
orientação a programas, de âmbito nacional, de planejamento familiar e saúde reprodutiva na 
elaboração de diretrizes para a prestação de serviços de anticoncepção. Não deve ser visto ou 
utilizado como sendo as diretrizes ou normas em si, mas sim como uma referência. O documento 
abrange os seguintes métodos de planejamento familiar: anticoncepcionais orais combinados de 
baixa dose (AOC), anticoncepcionais injectáveis combinados (AIC), adesivo transdérmico (AT), anel 
vaginal (AV), pílulas só de progestogênio (PP), acetato de medroxiprogesterona de depósito (AMPD), 
injecção de enantato noretisterona (NET-EN), implantes de levonorgestrel (LNG) e etonogestrel 
(ETG), anticoncepção oral de emergência (AE), dispositivos intrauterinos com cobre (DIU), DIU 
libertador de levonorgestrel (LNG-DIU), DIU com cobre para anticoncepção de emergência (DIU-Cu), 
métodos de barreira (BARR), métodos baseados na percepção da fertilidade (MBPF), método de 
amenorréia da lactação (LAM), coito interrompido (CI), e anticoncepção cirúrgica voluntária (ACV), 
feminina (LT) ou masculina (VAS). 
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Os métodos de barreira mecânica mais antigos – diafragma, condom, 

comprimidos e espuma – surgiram como alternativas de substituição dos métodos 

que lhes foram anteriores – abstinência, casamento tardio, coito interrompido, aborto 

e ritmo. Por sua vez os métodos mecânicos foram suplementados por várias formas 

de anticoncepção oral, por esteróides, esteróides injetáveis de ação prolongada, 

esteróides vaginais locais e dispositivos intra-uterinos - DIU. 

A rede pública de saúde oferece aos usuários, segundo afirma o Ministério da 

Saúde, os seguintes métodos contraceptivos: Camisinha masculina, diafragma, DIU, 

pílulas anticoncepcionais, mini-pílulas (pílulas que contêm uma dosagem pequena 

do hormônio progesterona), anticoncepcional hormonal injetável, pílula 

anticoncepcional de emergência.73 

A pílula anticoncepcional de emergência, também conhecida como “pílula do 

dia seguinte”, é destinada a evitar uma gravidez indesejada, após uma relação 

sexual desprotegida e nas situações de falha de métodos anticoncepcionais 

(rompimento da camisinha, esquecimento de tomar pílulas ou injetáveis, 

deslocamento do diafragma ou do DIU, uso incorreto dos métodos 

comportamentais), de violência sexual, de relação sexual sem uso de método 

anticoncepcional.74 Trata-se de um método anticoncepcional cientificamente aceito, 

aprovado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Agência de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). Não é abortiva, segundo aponta o Ministério da Saúde, “pois 

                                                
73 O Ministério da Saúde informou que a distribuição de métodos contraceptivos iniciada no mês de 
fevereiro de 2005 destinou-se a “1.388 municípios com mais de 100 mil habitantes e/ou que contam 
com pelo menos cinco equipes de Saúde da Família, de todos os estados brasileiros”. Tal distribuição 
estaria sendo feita nos seguintes quantitativos: pílula combinada: 10.986.589 cartelas; minipílula: 
1.500.805 cartelas; pílula de emergência: 352.361 cartelas; injetável mensal: 439.040 ampolas. 
Acrescenta que está em curso processo para efetivar compra dos quantitativos necessários para 
atender à nova proposta nos demais municípios brasileiros: pílula combinada: 25 milhões de cartelas; 
minipílula: 1,21 milhão de cartelas; pílula de emergência: 200 mil cartelas; injetável mensal: 800 mil 
ampolas; diafragma: 12 mil unidades; DIU: 176 mil unidades; injetável trimestral: 250 mil ampolas. A 
estimativa do Governo é a de que os gastos com a compra dos contraceptivos fiquem em torno de R$ 
40 milhões, por ano, contemplando um público-alvo de 40 milhões de pessoas. A nova proposta visa 
garantir que os métodos anticoncepcionais sejam efetivamente encontrados nas unidades básicas de 
saúde e nas equipes do Programa Saúde da Família. (MINISTÉRIO DA SAÚDE) 

74 Projeto de Lei nº 5230/2005, da Deputada Federal Angela Guadagnin (PT/SP), dá nova redação ao 
parágrafo único do art. 6º e ao parágrafo único do art. 9º, ambos da Lei nº 9.263, de 1996, que regula 
o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, proibindo a distribuição e a recomendação pelo SUS, e a 
comercialização pelas farmácias de métodos anticoncepcionais emergenciais - AE (pílula do dia 
seguinte). 
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não interrompe uma gravidez estabelecida e seu uso deve se dar antes da 

gravidez”.75 Reservada a situações excepcionais, não deve ser usada 

rotineiramente, substituindo outros métodos anticoncepcionais aceitos. 

Segundo a Lei 9.263/96, “para o exercício do direito ao planejamento familiar, 

serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção 

cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, 

garantida a liberdade de opção” (art. 9º, caput). A Lei não entra em detalhes sobre 

os métodos e técnicas, a não ser sobre a esterilização voluntária. O § 4º do artigo 10 

da Lei 9.263/96 veda a esterilização cirúrgica através da histerectomia (retirada do 

útero) e ooforectomia (retirada dos ovários).76 Estas duas práticas, quando 

empregadas na esterilização, constituem crime, cuja pena, aumentada conforme o 

parágrafo único do artigo 15 da Lei 9.263/97, é de dois anos e oito meses a dez 

anos e oito meses. 

A apresentação dos métodos e técnicas de planejamento familiar “só poderá 

ocorrer mediante avaliação e acompanhamento clínico e com informação sobre os 

seus riscos, vantagens, desvantagens e eficácia” (art. 9º, parágrafo único). 

 

Embora cada indivíduo deva empregar o método de sua preferência, 
existem indicações clínicas e socioeconômicas, que orientam a preferência 
de um método sobre outro. O médico habilidoso e inteligente pode 
apresentar as indicações de modo a garantir que o paciente faça a seleção 
adequada. (JONES, WENTZ, BURNETT, 1990) 

 

 

                                                
75 “Os vários estudos disponíveis atestam que ela atua impedindo o encontro do espermatozóide com 
o óvulo, seja inibindo a ovulação, seja espessando o muco cervical ou alterando a capacitação dos 
espermatozóides. Portanto, o seu mecanismo de ação é basicamente o mesmo dos outros métodos 
anticoncepcionais hormonais (pílulas e injetáveis).” (MINISTÉRIO DA SAÚDE – portal da saúde) 

76 Projeto de Lei nº 2059/2003, da Deputada Maria José Maninha, (PT/DF), disciplina o uso da 
laqueadura e da vasectomia voluntária, como um dos componentes do Planejamento Familiar no 
Sistema Único de Saúde do Brasil, em acordo com a Constituição Federal e a Lei 9263. 
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9.3.3. Esterilização voluntária77 

 

 

A esterilização de qualquer um dos parceiros tornou-se um meio aceito de 

anticoncepção absoluta, quando o tamanho da família está completo, não só por 

indicações socioeconômicas, como de saúde materna, conforme ensina Anne 

Colston Wentz, Professora da Faculdade de Medicina da Universidade Vanderbilt, 

Estados Unidos (FREITAS [coord.], 2002, p. 318).78 

 

 

9.3.4. Esterilização cirúrgica voluntária da mulher 

 

 

Existem várias formas de esterilização feminina, também conhecida como 

laqueadura tubária ou ligadura de trompas.79 É realizada uma cirurgia para bloquear 

                                                
77 “A esterilização não se encontra criminalizada no Código Penal, enquanto tipo autônomo. 
Entretanto, os que defendem sua incriminação apontam como fundamento o art. 129, § 2, III do CP, 
que considera crime de lesão corporal de natureza gravíssima o ato que resulte em ‘perda, ou 
inutilização de membros, sentido ou função.’” (BRAUNER, 2003, p. 29) 

78 A meta do Ministério da Saúde é aumentar em 50%, até 2007, o número de serviços de saúde 
credenciados para a realização de laqueadura tubária e vasectomia, em todos os estados brasileiros. 
A intenção do Ministério da Saúde é ampliar o acesso à esterilização cirúrgica voluntária no SUS. Em 
2004, 38.276 laqueaduras e 14.201 vasectomias foram realizadas na rede pública brasileira. E, 
atualmente, o SUS conta com 567 instituições saúde habilitadas a realizar estas cirurgias, de acordo 
com a Lei do Planejamento Familiar. (MINISTÉRIO DA SAÚDE) 

79 Segundo o Deputado Federal João Mendes de Jesus (PDT/RJ), na propositura do Projeto de Lei nº 
543/2003, que obriga a realização de campanhas de esclarecimento sobre planejamento familiar, “o 
processo de esterilização de mulheres era comum entre as famílias das classes média e alta antes da 
aprovação da Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, e vetada aos pobres por desconhecimento e por 
falta de condições financeiras para a sua realização. Antes da Lei mais de 12 milhões de mulheres, 
ao arrepio do Código Penal, se submeteram à laqueadura de trompas em clínicas e consultórios 
particulares. A situação existente antes da Lei nº 9.263, de 1996 era de afastar das famílias com 
muitos filhos, e sem condições de criá-los, o direito de fazer, às claras e com assistência médica, a 
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as tubas uterinas, cortando-se ou amarrando-se as tubas, por exemplo. “A ligação 

entre o ovário e o útero é interrompida, e o espermatozóide não pode mais chegar 

até o óvulo” (GEWANDSZNAJDER, 2001, p. 211). 

Há cirurgia de esterilização feminina que é relativamente simples e se dá 

mediante pequena abertura no abdômen. A esterilização também pode ser feita por 

uma operação no fundo da vagina, ou pela laparoscopia, em que se introduz um 

tubo óptico pelo lado do umbigo. Através dele é possível enxergar a barriga por 

dentro e fazer a ligadura das trompas. 

 

Os métodos cirúrgicos para a esterilização da mulher variam desde a 
eletrocoagulação e separação ou oclusão mecânica das trompas na 
laparoscopia até a ligadura tubária em uma minilaparatomia ou laparatomia 
e, finalmente, a histerectomia. A histerectomia para fins de esterilização só 
deve ser realizada quando existem outras indicações para a remoção do 
útero. (FREITAS [coord.], 2002, p. 318) 

 

O § 2º do artigo 10 da Lei 9.263/96 veda “a esterilização cirúrgica em mulher 

durante os períodos do parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada 

necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores”. 

O parágrafo único da Portaria SAS/MS 48, de 11 de fevereiro de 1999, 

acrescenta que é vedada essa esterilização cirúrgica durante períodos de parto, 

aborto “ou até o 42º dia do pós-parto ou aborto”, exceto nos casos de comprovada 

necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores, “ou quando a mulher for 

portadora de doença de base e a exposição a segundo ato cirúrgico ou anestésico 

representar maior risco para sua saúde”, caso em que “a indicação deverá ser 

testemunhada em relatório escrito e assinado por dois médicos”. 

                                                                                                                                                   
opção pela laqueadura tubária ou outro método contraceptivo, como a vasectomia. Restava às 
mulheres pobres engravidar, optar por uma cesárea e, desde que pagando “por fora” ao médico (do 
SUS), a laqueadura de trompas. Aliás, a laqueadura foi uma das razões que levaram o Brasil a 
ostentar um dos três maiores índices de nascimentos cirúrgicos (cesárea) do Planeta, isto é, até 
1997, o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Em última análise, o Brasil, 
através do SUS, pagava a esterilização de mulheres sob o abrigo da cesariana e, 
concomitantemente, alimentava a corrupção de médicos que extorquiam suas pacientes para a 
ligadura de trompas”. 
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Assim, a realização de laqueadura tubária durante o parto só será permitida 

em duas situações: 1º) se houver cesarianas sucessivas anteriores (o plural indica a 

exigência de pelo menos duas cesáreas anteriores); 2º) quando a mulher for 

portadora de doença de base80, e uma nova gravidez coloque em risco a vida ou a 

saúde da paciente ou do futuro concepto (art. 10, II, da Lei 9.263/96).81 

 

 

9.3.5. Esterilização voluntária do homem 

 

 

O método de esterilização no homem – a vasectomia82 – é mais simples do 

que na mulher e “não está associado com a morbidez e a mortalidade que 

acompanham a esterilização feminina. A ligadura do canal deferente tem a 

vantagem de ser uma operação permanente, com alguma possibilidade de reversão” 

(conforme Novak Tratado de Ginecologia, citado por FREITAS [coord.], 2002, p. 

319). 

A vasectomia ainda não é muito utilizada no Brasil, em virtude de 

preconceitos normalmente vinculados ao machismo. Inclina-se muito ao pensamento 

de que somente a mulher deva se submeter à esterilização. 

                                                
80 Exemplos mais freqüentes: diabetes mellitus pré-gestacional, hipertensão, cardiopatias, 
colagenoses, tireopatias, pneumopatias, neuropatias, nefropatias, hepatopatias, aloimunização Rh e 
SIDA. 

81 Projeto de Lei nº 5.061/2005, do Deputado Federal João Batista (PFL/SP), altera o §2º do art. 10 da 
Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que trata do planejamento familiar, de forma a permitir a 
realização da laqueadura tubárea nos períodos de parto ou aborto em caso de cesária anterior. A 
proposição tem o objetivo de permitir a laqueadura tubária no momento do parto ou do aborto quando 
a mulher já tiver sido submetida a, pelo menos, uma cesária anterior, mantidas as demais condições. 

82 A esterilização masculina é feita através de uma pequena abertura ao lado da bolsa escrotal, para 
bloquear o canal por onde passam os espermatozóides dos testículos até o pênis. A operação é 
bastante simples e segura, podendo ser feita com anestesia local. O homem que fez vasectomia não 
nota diferença nas suas relações sexuais. A quantidade de sêmen ejaculado não muda, nem o seu 
aspecto. (GEWANDSZNAJDER, 2001, p. 211) 
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9.3.6. Normas jurídicas relativas à esterilização voluntária 

 

 

A esterilização voluntária não é amplamente permitida. Além de ser 

condicionada à livre expressão da vontade do candidato ou candidata – não 

podendo, portanto, sofrer coação, constrangimento, ou a decisão basear-se em 

falsas e errôneas informações, o artigo 10 da Lei 9.263/96 estabelece as situações 

em que a esterilização voluntária é possível. São duas as situações: 

 

I - Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e 
cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que 
observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da 
vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa 
interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo 
aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a 
esterilização precoce; II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro 
concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos. 

 

 

9.3.7. Esterilização em caso de risco à vida 

 

 

Em caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, antes 

da esterilização, há a obrigação de a mulher ser examinada por dois médicos, com a 

elaboração de relatório assinado por eles. A lei diz que o risco será “testemunhado 

em relatório escrito”, o que nos leva a interpretar o texto no sentido de que ambos os 

médicos deverão examinar a paciente, ou seja, não se trata de um médico examinar 

e outro concordar com a opinião daquele que já assinou o relatório. O exame, que 

precederá ao relatório, poderá ser feito conjuntamente pelos dois médicos ou 

separadamente. 
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Como o artigo 10, II, somente refere “risco à vida ou à saúde da mulher ou do 

futuro concepto”, constata-se que o homem não pode ser submetido à esterilização, 

com base em risco à vida ou à sua saúde. Portanto, o inciso se refere apenas à 

mulher candidata. 

Embora o artigo 10, II, não tenha discriminado idade para a mulher se 

submeter à esterilização, tal norma deve ser interpretada em sintonia com a norma 

do § 6º do mesmo artigo que estabelece: “a esterilização cirúrgica em pessoas 

absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, 

regulamentada na forma da Lei”.83 O grau de risco à vida indicará a urgência de 

realizar-se a esterilização da mulher, total ou relativamente incapaz em consentir.84 

Após o relatório, será tomado o consentimento, por escrito e assinado, da 

mulher somente, se for solteira e maior, ou o consentimento do casal, se a mulher 

for casada (Lei 9.263/96, art. 10, § 1º e § 5º). Não há exigência de observância do 

prazo de sessenta dias entre o consentimento e o ato cirúrgico (art. 10, I), porque 

diante do risco constatado, a Lei não determinou nenhum prazo prévio à realização 

da esterilização (art. 10, II). 

 

 

 

                                                
83 Pelo art. 3º do Código Civil/2002 são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 
tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, mesmo por causa 
transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

84 Há entendimento de que, comprovada a urgência, não constituirá ato ilícito a realização de 
esterilização, pois o ato estará sendo praticado no exercício regular de um direito reconhecido. (neste 
sentido, FREITAS [coord.], 2002, p. 319 faz referência ao artigo 160, I, do Código Civil/1916 que, 
atualmente, corresponde ao art. 188, I, do Código Civil/2002). Segundo Gisela Sampaio da Cruz, 
eventual dano causado em virtude de intervenções médicas e cirúrgicas realizadas no exercício 
regular de direitos “não serve de elemento ao ato ilícito, pelo que não gera dever de indenizar”. 
(TEPEDINO [coord.], 2003, p. 407) 
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9.3.8. Esterilização segundo a faixa etária85 

 

 

A Lei 9.263/96 exige dos candidatos à esterilização, nas circunstâncias 

expostas, a “capacidade civil plena” para manifestar, formalmente, o desejo de se 

submeter à esterilização. 

Como regra geral, prevista no artigo 5º, caput, do Código Civil/2002, cessa a 

menoridade aos dezoito anos completos, “quando a pessoa fica habilitada à prática 

de todos os atos da vida civil”. Como regra excepcional, deverão ser observadas as 

hipóteses do parágrafo único do mesmo artigo para os candidatos à esterilização 

menores de 18 (dezoito) anos.86 

Conforme exposto, o § 6º, do artigo 10, expressamente, condiciona a 

esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes à autorização judicial, 

“regulamentada na forma da Lei”. Isto leva a crer que os relativamente incapazes “a 

certos atos, ou à maneira de os exercer”, relacionados no artigo 4º e incisos do 

Código Civil/2002, deverão se candidatar à esterilização, expressando sua vontade, 

desde que assistidos pelo representante legal. 

Diante da constatação de que o candidato ou candidata possui capacidade 

civil plena, passar-se-á à verificação de outro requisito. Deve ele ou ela ter 

                                                
85 O direito comparado mostra as diferenças e semelhanças existentes nas legislações estrangeiras, 
conforme a realidade climática, cultural, econômica e histórica. Portugal – país que nos formou – 
estabelece a idade mínima de 25 anos para a esterilização voluntária, com os mesmos requisitos da 
lei brasileira. A Finlândia e a Rússia estabelecem como idade mínima de 30 anos, para a esterilização 
voluntária e que o interessado tenha tido três filhos. Na África, no Níger, a mulher deve ter, pelo 
menos, 35 anos e quatro filhos vivos. (FREITAS [coord.], 2002, p. 320) 

86 Conforme o parágrafo único, cessará a incapacidade, para os menores: I - pela concessão dos 
pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de 
homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos 
completos; II - pelo casamento; III - pelo exercício de emprego público efetivo; IV - pela colação de 
grau em curso de ensino superior; V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de 
relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha 
economia própria. 
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completado 25 (vinte e cinco) anos de idade ou ter, pelo menos, 2 (dois) filhos vivos 

(art. 10, I). 

Com efeito, de acordo com o inciso I do artigo 10 da Lei 9.263/96, é condição 

para que se realize a esterilização, “o registro de expressa manifestação da vontade 

em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, 

possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contraceptivos 

reversíveis existentes”, conforme aponta o Deputado João Batista, na Justificação do 

Projeto de Lei nº 5.061 de 2005, onde consta, ainda, a conclusão de que 

 

a Lei 9.263/96 é bastante permissiva no que se refere à livre manifestação 
da vontade, desde que respeitadas algumas condições. Não só é possível 
de se submeter à laqueadura uma adolescente de 15 anos, casada, com 
dois filhos vivos, mas também uma mulher com mais de vinte e cinco anos 
de idade, mesmo sem filhos. 

 

 

9.3.9. A manifestação do desejo de esterilizar 

 

 

As mulheres e os homens esterilizados não sofrem nenhuma modificação em 

seu comportamento ou desejo sexual, conforme entendimento manifestado pelo 

Ministério da Saúde. Mas é bom lembrar que esterilização contém caráter definitivo; 

portanto, algo que se faz somente após muita reflexão. Por isto, a Lei de 

Planejamento Familiar a condiciona à observância do “prazo mínimo de sessenta 

dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico”, definindo que, neste 

período, será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da 

fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar (médico, 

psicólogo, assistente social), visando desencorajar a esterilização precoce (art. 10, 

I). 
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Conforme se viu, a mulher não pode optar pela esterilização por ocasião de 

um parto (normal ou cesariana), pois este é momento pouco adequado para uma 

decisão desse tipo, conforme entendeu o legislador. É muito fácil decidir por nunca 

mais ter filhos nesta hora e se arrepender algum tempo depois.87 

Por isto, a lei prevê que, superada a fase de constatação da capacidade plena 

dos candidatos à esterilização e da segunda exigência (idade mínima de 25 anos ou 

dois filhos vivos), passa-se à fase da tomada, por escrito, da manifestação da livre 

vontade do candidato ou candidata à esterilização. Como regra geral, o documento 

deve ser assinado pelo candidato ou candidata. Na hipótese de se tratar de 

analfabeto(a) e na ausência de norma legal disciplinadora, a “prudência indica que o 

consentimento seja testemunhado por duas pessoas, com anotação por escrito ou 

seja expresso o consentimento perante um tabelião de notas” (FREITAS [coord.], 

2002, p. 320-321). A manifestação do consentimento expresso, e não tácito, é a 

forma que a Lei 9.263/96 encontrou para corporificar a idéia constitucional da “livre 

decisão do casal” (art. 226, § 7º, CRFB). “O princípio da escolha livre e esclarecida é 

uma condição essencial para o sucesso a longo prazo dos programas de 

planejamento familiar”.88 

 

 

 

 

 

                                                
87 É elevado o número de mulheres que não conseguem se utilizar ou não têm acesso aos métodos 
anticoncepcionais reversíveis. Muitas têm acesso a tais métodos, mas nem sempre sabem usar de 
maneira adequada. Apelam para a laqueadura. O exagerado número de acessos a tal método leva ao 
arrependimento, como mostrou pesquisa feita pela Unicamp, veiculada em abril de 2004, segundo a 
qual 10% das mulheres acabam se arrependendo de ter feito a laqueadura. Mulheres laqueadas que 
se separam do marido, casam novamente e querem ter filhos com o novo marido, também, se 
arrependem. A cirurgia de reversão é muito complicada e seu êxito é relativo. 

88 Em 1993, foi instituída uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), presidida pela senadora 
Benedita da Silva, destinada a examinar a incidência de “esterilização em massa de mulheres no 
Brasil”. 
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9.3.10. Dificuldades mais comuns enfrentadas pelos usuários do SUS 

 

 

A prática abusiva da contracepção pelo método de esterilização voluntária89 

tem sido objeto de críticas e reconhecida como um desrespeito aos direitos sexuais 

e reprodutivos das mulheres brasileiras.90 

Por outro lado, conforme pesquisa de campo, inúmeros usuários do SUS 

reclamam que as condições para o consentimento burocratizam e dificultam 

demasiadamente a consolidação de sua vontade de se submeterem à cirurgia. 

Neste ponto, indicam, como barreira, os embaraços exagerados à sua liberdade de 

decidir. E, também por isto, há quem diga que “está mais fácil encontrar médicos 

que abortem, na clandestinidade, do que médicos que esterilizem na rede pública de 

saúde”. Vale lembrar que o aborto ilegal oferece lucros ao médico que o realiza, o 

que, infelizmente, é mais um fator que estimula práticas clandestinas e perigosas à 

saúde do paciente.91 

Alguns médicos ainda podem ter objeções morais ou religiosas.92 Outros 

podem temer processos judiciais, pois a Lei de Planejamento Familiar contém 

previsões consideradas “ameaçadoras” por alguns médicos. Soma-se o fato de que 

é comum prefeitos e governadores eleitos não promoverem ações e serviços 

atinentes ao planejamento familiar, por se apresentaram mais “sensíveis” às 

pressões dos religiosos pró-natalidade ou contrários à contracepção dita artificial, 

principalmente quando tais pressões têm potencial de interferir na opinião pública. 

                                                
89 Sobre esta questão, vide parte da obra de Maria Cláudia Crespo Brauner (2003, p. 28-33) 

90 “Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a 
intervenção cirúrgica”, conforme art. 15 do Código Civil de 2002. 

91 No SUS, a esterilização legal e gratuita não oferece - ou não deve oferecer - lucro ao médico que a 
realiza. 

92 “Até hoje muitos cristãos de mentalidade tradicional continuam a crer que tudo o que viola as 
diretrizes canônicas tem que ser ‘mentira e perversidade’ que vem da maldade do coração humano 
ou do diabo” (PAGELS, 2004, p. 120). 
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9.3.11. Prazo entre a manifestação do desejo e o ato cirúrgico 

 

 

Há um terceiro requisito a se observar: o decurso do prazo de sessenta dias 

entre a manifestação de vontade e o ato cirúrgico. A manifestação de vontade não 

gera obrigatoriedade para o candidato ou candidata. Ao contrário, a esse lapso 

temporal é que se reserva momento para melhor se refletir sobre os detalhes e 

conseqüências da esterilização programada, podendo, inclusive, haver livre 

desistência. 

 

 

9.3.12. Aconselhamento antes da cirurgia 

 

 

Quando o casal decide que não quer procriar, é preciso refletir quem deve se 

submeter à cirurgia esterilizante. Não há qualquer regra para este tipo de decisão. 

Neste caso, o médico pode ajudar a decidir, indicando quem está mais apto a passar 

por uma cirurgia desse tipo: a mulher ou o homem. 

O artigo 10, I, da Lei nº 9.263/96 prevê que “será propiciado à pessoa 

interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo 

aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização 

precoce”. Entendem Paulo Affonso Leme Machado e Maria Regina Marrocos 

Machado que a “inexistência de um ‘serviço de regulação de fecundidade, incluindo 

aconselhamento por equipe multidisciplinar’ (Lei 9.263/96, art. 10, I) impossibilita a 

realização da esterilização”. Segundo apontam, haverá os que enxergarão nessa 

exigência “uma dificuldade intransponível para as cidades brasileiras pequenas e 

médias”. E acrescentam: 
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A lei não exigiu que esse serviço seja composto por pessoas com grau 
universitário. Assim, pessoas de escolarização fundamental poderão 
compor esse serviço de regulação da fecundidade e auxiliarem os 
candidatos à esterilização. Entender o contrário é concentrar somente nos 
centros médicos universitários existentes nos grandes núcleos urbanos, ou 
nas clínicas privadas de alto padrão, esta parte das atividades de 
planejamento familiar. 

O setor de aconselhamento merece intervir não só quando já foi dado o 
consentimento para a esterilização cirúrgica, mas antes da manifestação 
desse consentimento. O aconselhamento requer um conhecimento da vida 
familiar, profissional e social do candidato ou candidata, como também um 
histórico de sua saúde. 

O serviço de aconselhamento não tem poder de decisão sobre a 
esterilização pretendida e, por isso, legalmente não se exige desse serviço 
a emissão de parecer ou laudo. Entretanto, o serviço de aconselhamento 
deve emitir um atestado, endereçado ao médico encarregado da cirurgia, de 
que o interessado compareceu à entrevista para aconselhamento. 

A existência do serviço de aconselhamento não obriga a que o interessado 
se sirva do mesmo. A lei emprega o termo “propiciar” (art. 10, II) o acesso, 
que significa ensejar uma oportunidade de instrução ao candidato à cirurgia. 
(FREITAS [coord.], 2002, p. 321) 

 

A Lei de Planejamento Familiar prevê, em seu artigo 17, que induzir ou 

instigar dolosamente a prática de esterilização cirúrgica é crime, com pena de 

reclusão, de um a dois anos. No parágrafo único deste artigo, estabeleceu-se que se 

caracteriza como genocídio se o crime for cometido contra a coletividade, aplicando-

se, destarte, o disposto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. 

 

 

9.3.13. Notificação compulsória 

 

 

Define o artigo 11 da Lei 9.263/96: “Toda esterilização cirúrgica será objeto de 

notificação compulsória à direção do Sistema Único de Saúde”. O artigo 16 estatui, 
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ainda, que o médico que deixar de notificar à autoridade sanitária as esterilizações 

que realizar estará sujeito à pena de detenção de seis meses a dois anos, e multa 

(art. 269 do Código Penal). A notificação, portanto, abrange “toda esterilização 

cirúrgica”, isto é, o médico vai comunicar a realização da cirurgia, mas não deve, 

pensamos, informar o nome e a identidade do paciente ou da paciente. Apenas o 

sexo e a idade dele ou dela é que poderão constar como um dado identificador, para 

fins estatísticos. Entendemos que a inclusão de outros dados pessoais no modelo de 

notificação compulsória se manifesta inconstitucional e viola os direitos individuais 

de intimidade, de vida privada, de honra e de imagem das pessoas (art. 5º, X, 

CRFB). Da mesma forma, embora seja permitido ao SUS organizar um cadastro das 

esterilizações cirúrgicas junto ao Sistema do Cadastro Nacional de Saúde – SCNES, 

é inconstitucional organizar um cadastro com os nomes e dados das pessoas 

esterilizadas. Além de violar o artigo 5º, X, da CRFB, acima mencionado, atenta, 

também, contra a “liberdade do casal” para realizar o planejamento familiar, direito 

assentado na Constituição da República Federativa do Brasil (art. 226, § 7º). 

Por fim, cumpre registrar que ao SUS é permitido acompanhar a rotina de 

esterilização cirúrgica em determinada instituição, em virtude de sua atribuição de 

“fiscalizar e controlar as instituições e serviços que realizem ações e pesquisas na 

área do planejamento familiar”, nos termos do artigo 14 da Lei nº 9.263/96. 

 

 

9.3.14. Outros crimes previstos e suas penalidades 

 

 

O médico que realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o 

estabelecido no artigo 10 da Lei nº 9.263/96 está sujeito à pena reclusão, de dois a 

oito anos e multa, se a prática não constitui crime mais grave. A pena prevista no 

artigo 15 da LPF é aumentada de um terço se a esterilização for praticada: 
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I - durante os períodos de parto ou aborto, salvo disposto no inciso II do art. 
10 desta Lei; II - com manifestação da vontade do esterilizado expressa 
durante a ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por 
influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade 
mental temporária ou permanente; III - através de histerectomia e 
ooforectomia; IV - em pessoa absolutamente incapaz, sem autorização 
judicial; V - através de cesária indicada para fim exclusivo de esterilização. 

 

Aponta a doutrina: 

 

O crime do art. 15 da Lei 9.263/96 não previu a forma culposa, que ocorre 
“quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou 
imperícia” (CP, art. 18, II). “Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode 
ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica 
dolosamente” (CP, art. 18, parágrafo único). A punição por dolo não precisa 
ser prevista, mas a punição por culpa necessita de previsão expressa. 
Portanto, se o médico permitir a realização da esterilização por imprudência, 
negligência ou imperícia não será abrangido pelo crime do art. 15 
mencionado (a ocorrência de culpa no ato cirúrgico, na avaliação clínica e 
na terapêutica poderá ser incriminada penalmente com base no CP, art. 
129, § 6º ou no art. 121, § 3º). (FREITAS [coord.], 2002, 322) 

 

Destarte, incumbe ao médico responsável pela cirurgia de esterilização 

verificar se o interessado ou a interessada na esterilização emitiu consentimento 

escrito, se tinha plena capacidade de manifestar validamente sua vontade, se 

possuía mais de 25 (vinte e cinco) anos de idade ou pelo menos dois filhos vivos e, 

ainda, se houve o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias após a manifestação de 

vontade. Deve fazer pessoalmente tal verificação, não podendo delegá-la a outrem. 

Anteriormente, houve registros sobre os crimes previstos nos artigos 16 e 17, 

bem como suas respectivas penalidades, motivo pelo qual não serão novamente 

apreciados. 

No artigo 18, prevê-se como crime exigir atestado de esterilização para 

qualquer fim. A pena é de reclusão, de um a dois anos, e multa. 
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Aplica-se, conforme disposto no artigo 19, aos gestores e responsáveis por 

instituições que permitam a prática de qualquer dos atos ilícitos previstos na Lei nº 

9.263/96 o disposto no caput e nos §§ 1º e 2º do artigo 29 do Código Penal.93 

 

 

9.3.15. Sanções às instituições que praticam quaisquer dos atos ilícitos 

tipificados pela Lei nº 9.263/96 

 

 

Tanto as instituições públicas quanto as privadas poderão promover as ações 

relativas ao planejamento familiar, tal como previsto no caput do artigo 6º da Lei 

9.263/96, sendo “permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros nas ações e pesquisas de planejamento familiar, desde que autorizada, 

fiscalizada e controlada pelo órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde” 

(art. 7º). Assim, o Poder Público não monopoliza as ações e serviços de 

planejamento familiar. Estas ações e serviços têm “relevância pública” (art. 197, 

CRFB), mas não são, exclusivamente, “serviços públicos”. 

Se as instituições referidas no artigo 19 forem particulares, poderão sofrer as 

seguintes sanções, sem prejuízo das aplicáveis aos agentes do ilícito, aos co-

autores ou aos partícipes: 

 

a) de duzentos a trezentos e sessenta dias-multa e, se reincidente, 
suspensão das atividades ou descredenciamento, sem direito a qualquer 
indenização ou cobertura de gastos ou investimentos efetuados; 

                                                
93 Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade. § 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser 
diminuída de um sexto a um terço. § 2º Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos 
grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter 
sido previsível o resultado mais grave. 
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b) proibição de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas 
e de se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou 
daquelas em que o Estado é acionista; (art. 20, inc. I) 

 

Se forem instituições públicas, a sanção é o afastamento temporário ou 

definitivo dos agentes do ilícito, dos gestores e responsáveis dos cargos ou funções 

ocupados, sem prejuízo de outras penalidades (inc. II) e mediante processo 

administrativo em que se observem a ampla defesa e o contraditório. Conforme se 

pode observar, não foi prevista multa administrativa contra instituição pública 

responsável. 

 

 

9.4. Ação civil pública e o cumprimento de obrigação prevista na Lei nº 

9.263/96: breves anotações 

 

 

O artigo 129, inciso II, da Constituição, atribui ao Ministério Público a função 

de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos garantidos na Constituição, promovendo as medidas necessárias 

a sua garantia. 

A saúde pública é serviço de relevância pública e, desta forma, a efetividade 

dos direitos a ela inerentes é objeto de proteção e fiscalização pelo Ministério 

Público. 

Por meio de ação civil pública, pensamos, o Ministério Público poderá 

defender interesses difusos e coletivos (vide conceitos fixados no artigo 21 da Lei 

8.078/90) em relação ao planejamento familiar, na medida em que se contextualizou 

a discussão sobre a “judiciabilidade das políticas públicas”. (MILARÉ, 2002, p. 757) 
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A ação civil poderá ter por objeto o cumprimento da obrigação de fazer (Lei 

7.347/85, art. 3º) para que o Sistema Único de Saúde ofereça “todos os métodos e 

técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos” (Lei 9.263/96, art. 3º, 

parágrafo único, I e art. 9º), enquadrados como espécie do gênero interesses 

difusos. 

No julgamento de agravo de instrumento nº 1.0223.05.158555-0/001, 

publicado em 09/08/2005, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais negou provimento e manteve decisão que, nos autos da ação civil 

pública que o Ministério Público ajuizou contra o Município de Divinópolis, indeferiu o 

pedido de antecipação de tutela que buscava compelir o Município a realizar, por 

meio do seu serviço de saúde, cirurgia de laqueadura tubária e do procedimento 

prévio indispensável à sua realização a todas as usuárias do SUS que o 

requisitassem. A Turma Julgadora concluiu: 

 

Embora reconheça que a saúde é direito de todos e dever do Estado - 
garantia constitucional - o que em tese, levaria ao deferimento da medida, in 
casu, observo ter o Município informado atender todos os requerimentos de 
laqueadura de trompas, desde que a interessada demonstre o atendimento 
das exigências contidas na Portaria 144/97, da Secretaria de Assistência à 
Saúde (laudo médico que ateste a imprescindibilidade do procedimento), o 
que não foi cumprido pelas pacientes descritas na inicial. 

 

Nesse julgamento, entendeu-se, ainda, que o dano irreparável ou de difícil 

reparação não restara provado. Registrou-se, no acórdão, trecho da decisão 

agravada, onde a julgadora da instância de origem ponderava que a agravante 

dispunha de outros métodos contraceptivos: 

 

É que, não se provou a indispensabilidade/urgência de se disponibilizar a 
laqueadura tubária, na forma pretendida, porque é sabido, esta não é a 
única forma de controle de natalidade. Há diversos métodos à disposição no 
mercado, adequando-se as diversas necessidades. 
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O Ministério Público sustentou, na minuta de agravo, que o direito à saúde e a 

assistência terapêutica integral, incluindo aí o planejamento familiar, devem ser 

assegurados a todos os cidadãos, “cabendo ao poder público propiciar todos os 

métodos de concepção aceitos, dentre eles a laqueadura de trompas que inclusive 

consta da tabela de procedimentos do SUS”. No caso estudado, argumentou que 

havia receio de dano irreparável, não obstante “a presença de outros métodos 

contraceptivos no mercado”, eis que considerava “a laqueadura o procedimento mais 

adequado para pacientes com problema de saúde como cardiopatia, insuficiência 

renal e hipertensão graves”. 

O que cumpre registrar, nesta oportunidade, é que o mais importante não é 

discutir o mérito do citado julgamento, mas sustentar que casos judiciais como estes 

devem ser utilizados como fonte de estudos e meio para se produzirem debates 

acerca do tratamento oferecido pelo Poder Público em relação aos direitos 

reprodutivos e sexuais. 

Em relação ao objetivo central do presente trabalho - a de tentar promover 

difusão do tema planejamento familiar, figura como oportuna a observação de Carlos 

Alberto de Salles, citado por Rodolfo de Camargo Mancuso (MILARÉ, 2002, p. 796): 

 

o Judiciário, tradicionalmente, esteve voltado à resolução de disputas 
privadas, entre interesses particulares de partes individuais. Com a 
introdução das ações coletivas em nosso sistema judicial, o poder 
jurisdicional passa a atuar sobre o interesse público, decidindo, entre vários 
interesses antagônicos na sociedade, qual deles deve ser prevalecente em 
uma dada situação concreta, tendo em vista valores consagrados no 
sistema jurídico. (...) a decisão judicial terá direta repercussão sobre aquelas 
políticas, devendo ser avaliada a partir de sua capacidade de produzir 
resultados em relação aos objetivos com elas implicados. 
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9.5. Responsabilidade civil e planejamento familiar 

 

 

O artigo 21 da Lei 9.263/96 estabelece: 

 

Os agentes do ilícito e, se for o caso, as instituições a que pertençam ficam 
obrigados a reparar os danos morais e materiais decorrentes de 
esterilização não autorizada na forma desta Lei, observados, nesse caso, o 
disposto nos arts. 159, 1.518 e 1.521 e seu parágrafo único do Código Civil, 
combinados com o art. 63 do Código de Processo Penal. 

 

A Lei 9.263/96 previu a responsabilidade por dano moral, constitucionalmente 

admitido (art. 5º, V e X), e por dano material,94 em razão de eventual esterilização 

contrária às suas normas. Eventual dano moral decorrente de esterilização efetuada 

sem o consentimento do paciente, com um consentimento viciado, na idade 

imprópria ou sem que o candidato tenha o número exigido de filhos, pode produzir a 

impossibilidade de a pessoa esterilizada cirurgicamente vir a procriar (FREITAS 

[coord.], 2002, p. 326-327). 

Com isto, há profunda ruptura na vida do indivíduo ou do casal, “pois se 

frustra uma legítima expectativa de ser pai ou ser mãe, comumente existente nas 

pessoas”. A lei concede o direito de se buscar a compensação por aquilo que 

representa vulneração subjetiva e objetivamente da vítima. 

Paulo Affonso L. Machado e Maria Regina M. Machado (FREITAS [coord.], 

2002, p. 327) registram que a “dificuldade em avaliar-se os danos morais, quer 

individuais, quer coletivos, não pode ser razão para não se indenizar”. Fazem 

referência a Aguiar Dias, que ensina: “não é razão suficiente para não indenizar, e, 

                                                
94 O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula de n. 37 sobre a matéria: “São cumuláveis as 
indenizações por dano patrimonial e moral oriundas do mesmo fato”. 
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assim beneficiar o responsável, o fato de não ser possível estabelecer o equivalente 

exato, porque em matéria de dano moral o arbítrio é até da essência das coisas”. 

Fora a obrigação de “reparar os danos morais e materiais decorrentes de 

esterilização não autorizada” (art. 21), é de se notar que o artigo 5º da Constituição 

assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, punindo qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades 

fundamentais (BRAUNER, 2003, p. 13). Direita ou indiretamente, trata-se de 

proteção a direitos sexuais e reprodutivos, que também se inserem no universo da 

saúde, proteção à gestante, à família, à criança, ao adolescente.  

A exigência de indenização por danos moral e material deve ser admitida de 

forma abrangente, em relação às ações e serviços praticados de forma ilícita no 

âmbito do planejamento familiar. Consoante a norma do artigo 927, Código 

Civil/2002: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem”.95 

Soma-se a tais ponderações que, nos termos do artigo 21 do Código Civil de 

2002, o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias 

para impedir ou fazer cessar ato contrário à violação da vida privada da pessoa 

natural. 

 

 

 

 

                                                
95 Reproduz a essência do disposto no artigo 159 do Código Civil de 1916 (referido no artigo 21 da 
Lei nº 9.263/96): “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”. 
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9.6. Aborto 

 

 

Entre nós, o aborto é proibido. A proibição prevista no Código Penal, no 

entanto, possui duas exceções. Permite-se o aborto necessário, legal ou terapêutico 

(para salvar a vida da gestante quando não houver outro recurso) e o aborto no caso 

de gravidez resultante de estupro. Tais hipóteses não configuram crimes puníveis. 

São os casos do chamado “aborto legal” (art. 128). 

Estatísticas precisas não existem. Mas, estima-se que o número de 

procedimentos abortivos clandestinos, no Brasil, supere um milhão por ano.96 Deve-

se considerar, como se trata de prática clandestina, que muitas mulheres não 

admitem que recorreram a ela.97 Mas, assusta a afirmativa de que o “País tem 

quase 2 abortos ilegais por minuto”. (Folha de São Paulo, 10 de dezembro de 

2004). 

Apesar de o artigo 226, § 7º, da Constituição, tratar de tema dos mais 

importantes da vida humana, muito pouco se faz diante da situação alarmante que 

merece mais atenção por parte da sociedade e do Estado. 

                                                
96 Ao ser lançada a Política Nacional de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, em 22 de março de 
2005, a agência de notícias do Ministério da Saúde afirmou: “Segundo estimativas da OMS 
(Organização Mundial de Saúde), no Brasil, 31% das gravidezes terminam em abortamento. Todos os 
anos ocorrem de acordo com as estimativas, cerca de 1,4 milhão de abortamentos espontâneos e/ou 
inseguros, com uma taxa de 3,7 abortos para 100 mulheres de 15 a 49 anos”. Mas, a CNBB, referindo 
à cifra apontada pelo então Ministro da Saúde, manifestou que não houve esclarecimento sobre qual 
o documento e/ou fonte da OMS em que consta tal número e qual a pesquisa e/ou estudo que o 
fundamentam. (BRANDÃO, LEÃO JÚNIOR, PRAXEDES, 2005) 

97 Em interessante artigo intitulado Aborto e direito à vida, o promotor de justiça do Estado do 
Ceará, Ricardo Luís Sant'anna de Andrade (2006), registra que os meios abortivos usados pela 
população são os mais variados, sendo utilizado vegetais (cravagem de centeio, arruda, sabina, 
thuia, tanaceto etc) ou, mediante auxílio das chamadas “cachimbeiras”, sangrias locais, banhos 
quentes, massagens e fricções no baixo-ventre, duchas quentes no colo uterino, rolhão vaginal 
(utilização de algodão ou gaze levado até o fundo da vagina) além das famosas golfadas de fumaça 
de cachimbo. Há quem opte pelas drogas químicas e “é com certa facilidade que conseguem comprar 
o controvertido Cytotec - medicamento próprio para o tratamento da úlcera gástrica e cujo princípio 
ativo é misoprostol, droga ‘absolutamente contra-indicada em mulheres grávidas’, como a própria bula 
adverte - que, associado ou não a outras drogas, tem o condão de provocar aborto”. 
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Em tentativa de modificação do que chamamos de “cultura desproporcional 

da natalidade” ou “cultura invertida da natalidade”, a Senadora Eva Blay propôs 

regulamentar o planejamento familiar e descriminalizar o aborto. Em artigo publicado 

na Folha de São Paulo, em 28 de setembro de 1993, intitulado “Criminosa é a lei”, a 

Senadora traz a lume dados estarrecedores sobre o aborto, com base em 

informações do IBGE. Constaram números alarmantes de internações hospitalares 

como conseqüência de seqüelas de interrupções de gravidez, a décima causa de 

hospitalização atendida pelo INSS. Nos registros veiculados naquele ano de 1993, 

de cada cinco mortes de meninas adolescentes, uma é decorrente de aborto.98 

De lá pra cá, a desinformação e a ausência de assistência pública ainda se 

mostram presentes. Meninas e mulheres que não souberam ou não puderam se 

valer de métodos anticoncepcionais ficaram grávidas contra a própria vontade. 

Grande parte delas teve filhos e outra parte considerável recorreu ao aborto 

clandestino - a terceira causa de morte materna registrada no Brasil. E existem tabus 

nos registros das causas de morte de mulheres em idade fértil: “mortes por 

hemorragia” ou “mortes por infecção generalizada".99 

Ives Gandra Martins escreve que “planejamento familiar não é homicídio 

uterino”. 

 

O movimento das homicidas uterinas, que entendem que o direito da mulher 
implica o direito de matar seus filhos no útero sempre que não desejem, 
procurou ver no § 7º do art. 226 o direito ao aborto. Não lograram sucesso, 
pois a própria Conferência Mundial das Mulheres, em Pequim, em que a 
matéria foi discutida, entendeu que o aborto não é técnica de planejamento 
familiar. 

 

                                                
98 Projeto de Lei nº 5058/2005, do Deputado Federal Osmânio Pereira (PTB/MG), Regulamenta o art. 
226, § 7º, da Constituição Federal, dispondo sobre a inviolabilidade do direito à vida, definindo a 
eutanásia e a interrupção voluntária da gravidez como crimes hediondos, em qualquer caso. 

99 “Dados oficiais sobre a mortalidade no Brasil revelam que 6% dos óbitos de mulheres entre 10 e 49 
anos estão relacionados com a gravidez e o parto, podendo-se observar que, de 1985 até 1997, os 
coeficientes de morte materna vêm se mantendo ao redor de 50 para cada cem mil nascidos vivos”. 
(BRAUNER, 2003, p. 19) 
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“Nada mais atentatório à dignidade da pessoa humana”, continua o 

constitucionalista, “que a supressão da vida do feto, e nada mais irresponsável do 

que os pais que matam seus próprios filhos, no ventre materno, por qualquer motivo 

que lhes pareça válido”.100 Argumenta, ainda, que não podem ser admitidas a pena 

de morte e a eutanásia, “visto que o direito à vida é cláusula pétrea, nos termos do 

art. 60, § 4º, IV, da Lei Suprema”. 

O tema delicado e controvertido é objeto de debate na jurisprudência.101 No 

Supremo Tribunal Federal, o Ministro Marco Aurélio, com fundamento no poder de 

cautela, concedeu liminar à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – 

CNTS, nos autos da argüição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF nº 

54), reconhecendo o direito constitucional de gestantes que decidam realizar 

operação terapêutica de parto de fetos anencefálicos (sem cérebros), mediante 

laudo médico que identifique a deformidade. A liminar determinou, também, a 

paralisação de processos em que se discute a possibilidade da gestante fazer a 

operação terapêutica e que ainda não tenham decisão final transitada em julgado. 

O ministro concordou com o argumento de que a antecipação desses tipos de 

partos não caracterizaria aborto. 

 

Como registrado na inicial, a gestante convive diuturnamente com a triste 
realidade e a lembrança ininterrupta do feto, dentro de si, que nunca poderá 
se tornar um ser vivo. Se assim é - e ninguém ousa contestar -, trata-se de 
situação concreta que foge à glosa própria ao aborto - que conflita com a 
dignidade humana, a legalidade, a liberdade e a autonomia de vontade. 

 

                                                
100 Gandra (1998, p. 965) lembra que, em outubro de 1997, o Prof. Herbet Praxedes pronunciou 
conferência na Escola Superior de Guerra, demonstrando que a legalização do aborto em muitos 
países apenas aumentou o número dos assassinatos de inocentes e os desvios psicológicos de suas 
mães. 

101 Quanto aos tribunais, alguns proferiram decisões polêmicas em se tratando de aborto. Com efeito, 
foram concedidas liminares autorizando a interrupção de gravidez em casos de anencefalia. Isso 
ocorreu nos Estados do Rio Grande do Sul (TJ-RS, 1ª câmara criminal, relator desembagador. Marcel 
Esquivel Hoppe, v.u., j. 05/10/1005, Revista Conjur 7/10/2005), Pernambuco (TJ-PE, 3ª câmara cível, 
relator desembargador Sílvio de Arruda Beltrão, v.u., j. Revista. Conjur 10/05/2005), Minas Gerais 
(TJMG, 13ª câmara cível, relator desembargador Francisco Kuplidowski, v.u., j. 04/08/2005, Revista. 
Conjur 5/08/2005) e Goiás (13ª vara criminal de Goiás, Revista. Conjur 28/09/2005). 
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E concluiu que manter esse tipo de gestação "resulta em impor à mulher, à 

respectiva família, danos à integridade moral e psicológica, além dos riscos físicos 

reconhecidos no âmbito da medicina". 

A referida liminar foi cassada. Mas, os debates se acaloraram.102 

Outro episódio interessante ocorreu na política nacional. Em 29 de março de 

2005, houve debate entre o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro 

Nelson Jobim, e o então ministro da saúde, Humberto Costa. Na audiência, sobre a 

polêmica norma técnica expedida pelo Ministério da Saúde, que atualizou outra do 

ano de 1999, que desobrigava a mulher vítima de estupro de apresentar boletim de 

ocorrência para a realização de aborto legal. Jobim manifestou que a norma não 

livrava os médicos de processo criminal caso ficasse provado, posteriormente, que 

não houve estupro. Por sua vez, Humberto Costa disse que o argumento não 

inviabilizaria a norma. "Há concordância de que não há necessidade do boletim de 

ocorrência, mas o entendimento dele [Jobim] é de que mesmo não tendo o 'B.O.' o 

profissional teria que estar com uma certeza maior de que a gravidez foi resultado de 

estupro", explicou o então ministro da saúde. 

Nos EUA, a Suprema Corte derrubou a Emenda Hyde, que restringia o uso de 

fundos públicos para abortos, em casos de estupro, incesto ou quando a gravidez 

significava risco de vida para a mulher, pronunciando que a decisão sobre o desejo 

de ter ou não filhos é de foro íntimo e não pode ser imposta pelo Estado, de forma 

discriminadora. 

E muito se discute ainda sobre o caso Roe versus Wade. Conforme José 

Alfredo de Oliveria Baracho Júnior, “Jane Roe alegava ter sido estuprada, situação 

que não autorizava o aborto” (SAMPAIO [coord.], 2003, p. 326). Em 1973, 

                                                
102 “Aos quatro meses de gestação, a pernambucana Severina Maria Leôncio Ferreira, 27 anos, 
aguardava - internada num hospital de Recife (PE) - o momento de antecipar o parto. O filho que 
esperava não tinha cérebro e não sobreviveria. Como muitas outras mulheres na mesma situação, ela 
estava amparada por uma liminar, concedida pela justiça quatro meses antes, que autorizava a 
interrupção da gravidez, mas foi surpreendida pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que 
cassou essa autorização no dia 20 de outubro de 2004. O drama vivido por Severina até a realização 
do parto – que só aconteceu três meses depois, em 12 de janeiro de 2005 – foi relatado no 
documentário Uma História Severina, dirigido pela professora do Departamento de Serviço Social 
(SER) da Universidade de Brasília (UnB) Débora Diniz e pela jornalista da Revista Época Eliane 
Brum”. (ESTEVES) 
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desenvolvendo a concepção de privacidade construída em Griswold versus 

Connecticut103, especialmente no seu sentido de direito à procriação, a Suprema 

Corte dos Estados Unidos entendeu que esse direito confere à mulher a escolha de 

abortar até o sexto mês de gravidez e, também, que até o terceiro mês de gravidez, 

os Estados não podem interferir na escolha da mulher (SAMPAIO [coord.], 2003, p. 

326-327). A Suprema Corte, assim, reconheceu, pela primeira vez, um direito 

constitucional ao aborto. Declarou que a legislação do Texas, que incriminava o 

aborto a não ser quando praticado para salvar a vida da mãe, era inconstitucional. 

 

Foi mais adiante: afirmou, de fato, que qualquer lei estadual que proibisse o 
aborto para proteger o feto nos dois primeiros trimestres de gravidez – antes 
do sétimo mês – era inconstitucional. Declarou que os estados só podem 
proibir o aborto para proteger a vida do feto no terceiro trimestre (quando, 
de qualquer modo, a incidência de abortos é de apenas 0,01%, em sua 
maior parte por razões médicas). (DWORKIN, 2003, p. 6-7) 

 

Certamente, “envolveu construção criativa judicial”, dentre escolhas 

alternativas plausíveis, que, inegavelmente, “exerceu inquestionável impacto sobre a 

identidade constitucional dos Estados Unidos”. (ROSENFELD, 2003, p. 45) 

Vê-se que, no Brasil, o tema vem assumindo maiores proporções nos debates 

públicos, assim como ocorreu após Griswold versus Connecticut e Roe versus 

Wade. Isto contribui à formação da democracia mais participativa, ainda que 

presentes algumas imperfeições procedimentais. Seja qual for a conclusão do 

Congresso Nacional quanto ao Projeto de Lei nº 1135/91 que descriminaliza o aborto 

provocado pela gestante ou com seu consentimento ou quanto aos demais projetos 

de lei relativos ao aborto,104 o debate contribuirá para o amadurecimento das várias 

formas de lhe dar com as questões atinentes à sexualidade, à reprodução humana 

                                                
103 Estelle Griswold, diretora de uma clínica de paternidade planejada, contrariou uma lei estadual, de 
1879, que proibia o emprego de métodos contraceptivos. A Suprema Corte declarou a lei do Estado 
de Connecticut inconstitucional, em face do direito fundamental à privacidade, mas em uma 
formulação mais específica, que seria o direito à procriação, (SAMPAIO [coord.], 2003, p. 326) 

104 Atualmente, 24 projetos a respeito do aborto tramitam no Congresso Nacional. Desses, 15 estão 
apensados ao Projeto 1135/91 de autoria dos ex-deputados Eduardo Jorge e Sandra Starling, que 
descriminaliza o aborto. 
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e, por conseguinte, ao planejamento familiar, sempre em busca de um consenso 

possível. 

Seja avaliando as posições das feministas que preconizam que a mulher deve 

ser agente autônoma do controle das decisões fundamentais de sua própria vida e 

do seu próprio corpo, seja apreciando os argumentos das ONG’s, dos religiosos, da 

sociedade civil em geral, o Poder Público deve adotar posturas democráticas, 

procedimentais, oferecendo oportunidades de discussão e aplicação do que se 

considerar o melhor para a sociedade. 

Mas essa contribuição dos debates ainda é insuficiente, em curto prazo, para 

abarcar dilemas pessoais que surgem diante da possibilidade de se interromper uma 

gravidez. As motivações que levam ao dilema do aborto nas mulheres em cujo útero 

habita um ser em formação, conforme aponta Maria Regina Fay de Azambuja 

(2006), são muitas: 

 

ter sido a mulher vítima de violência sexual; doenças no corpo ou na mente 
da mãe; diagnóstico de doenças do nascituro; situação socioeconômica 
desfavorável; medo de não ter condições de desempenhar a função 
materna; temor de não contar com a aceitação social; situação familiar, 
especialmente em decorrência do elevado número de filhos, entre tantas 
outras sentidas pelas mulheres que levam o assunto ao conhecimento dos 
profissionais da saúde. 

 

Por não ter recorrido à assistência social, às orientações médicas, 

psicológicas, ou buscar recursos em programas de orientação ao planejamento 

familiar, parcela significativa da população toma a decisão de interromper a 

gestação, recorrendo a métodos clandestinos de abortamento, “com sérios e por 

vezes irreversíveis prejuízos à sua saúde física, reprodutiva e emocional”, como bem 

lembra essa Procuradora de Justiça que escreveu O aborto sob a perspectiva da 

bioética. Ela ainda se lamenta que, em pleno século XXI, o aborto é “buscado como 

método de planejamento familiar, como já faziam os romanos, em priscas eras” e 

isso ocorre em virtude de políticas públicas deficitárias, já que a “busca pelo aborto, 

por vezes, é gerada pela falta de orientação, apoio e de perspectiva de vida digna à 

gestante” (2006). 
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E se o aborto clandestino continua sendo realidade em categorias mais 

pobres e se isolados setores da saúde, da justiça, da área social ou mesmo da 

política não dão conta de modificar a situação com eficácia generalizante, tornam-se 

necessárias e inadiáveis 

 

ações transdisciplinares, preferencialmente de caráter preventivo, à luz da 
bioética, privilegiando o desenvolvimento de mecanismos que favoreçam a 
dignidade da vida em detrimento da morte desassistida (AZAMBUJA, 2006). 
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10. SAGRADO E PROFANO 

 

 

10.1. Intercâmbios, neutralizações e “seja o que Deus quiser” 

 

 

O conceito de secularização ou de dessacralização, conforme as primeiras 

explicitações de Max Weber, coligado à idéia de racionalização e de burocratização, 

corresponde, de certa forma, às idéias de Comte sobre a passagem do espírito 

teológico ao metafísico, ao positivismo e, talvez, às referências de Vico ao advento 

do mundo “humano” com seu correlato prosaísmo. Nesses contornos, Nelson 

Saldanha (2005, p. 3-4), citando D’Agostino, acrescenta que há “também, contudo, 

um uso do termo secularização dentro da literatura católica, uso presente inclusive 

em pensadores do Direito”. 

Desde tempos imemoriais, do Sol que era Deus, passando pelo imaginário 

mitológico no período clássico grego, pelos profetas que transmitiram as orientações 

divinas, seguindo pelo pragmatismo politeísta romano e chegando ao Todo-

Poderoso do Céu que se humanizou na Terra, sob o sofrimento da cruz, e enfrentou 

“luzes” metódicas na Europa, chega-se à dúvida, que renasce a partir de Descartes, 

como força vital da racionalidade, padronizando a ciência. 

O centro de referência, que se havia deslocado do âmbito teológico ao 

metafísico – com o predomínio dos conflitos científico-políticos do século XVII e ao 

moral –, terreno de cultura do racionalismo do “século das luzes” e do seu 

desenlace revolucionário, finalmente, assenta-se no econômico, que constituiu o 

fundamento da doutrina do “Estado neutro e agnóstico” do século XIX e de sua 

inversão na teoria marxista de classes (MARRAMAO, 1997, p. 63). 

Entre maniqueísmos e formalidades da “Direita” e sociologismos e crítica 

histórica da “Esquerda”, o pensamento político oferece às realidades sociais 



 185 

intrigantes oscilações entre as “verdades” que se firmam, no fundo, em interesses 

econômicos dos maiores emissores de dióxido de carbono do planeta. Antes de 

tudo, “verdades” que se sustentam em bases genéticas do sagrado e do profano, em 

tempos que ainda guardam os ecos dos gritos de Hiroshima e Nagasaki. 

Enfrentando exagerados apegos ao método, ao cientificismo, à laicização e 

às relativizações “de conteúdos”, a crença ocidental da maioria nas palavras do 

Deus “Todo-Poderoso”, ainda hoje, regula as atividades humanas e sofre pressões 

por parte de reflexões racionais – por mais íntimas que sejam – e científicas, mesmo 

sendo estas questionáveis. Mão e contra-mão: razões – abastecidas por dúvidas – e 

certezas – assombradas por incertezas – interferem nas crenças pessoais e 

coletivas, e vice-versa. A sociedade pós-secular “postula a persistência das 

comunidades religiosas num ambiente que continua a se secularizar”. (HABERMAS, 

2004, p. 139) 

Interessante a análise do romeno Mircea Eliade (1996), quando diz que a 

experiência profana jamais se encontra em estado puro. 

 

Seja qual for o grau de dessacralização do mundo a que tenha chegado, o 
homem, que optou por uma vida profana, não consegue abolir 
completamente o comportamento religioso (...) a existência mais 
dessacralizada conserva traços de uma valorização religiosa do mundo 
(citado por CAMARGO, 1999). 

 

O sagrado – “algo que é separado e consagrado” (ELIADE, citado por 

GAARDER, HELLERN, NOTAKER, 2000, p. 18), que “descreve a natureza da 

religião e o que ela tem de especial” (OTTO, 1917, citado por GAARDER, 

HELLERN, NOTAKER, 2000, p. 17 e 18) – intercambia com o profano, que denota 

“aquilo que está em frente ou do lado de fora do templo” (GAARDER, HELLERN, 

NOTAKER, 2000, p. 18). Por um lado, muitas religiões se acomodaram a uma Terra 

que gira ao redor do Sol, a uma Terra que tem 4,5 bilhões de anos, à evolução e a 

outras descobertas científicas. Por outro lado, dúvidas, incertezas e cegueiras na 

sociedade imediatista, urbanizada – por isso, dessacralizada – voltam-se à tentativa 
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de responder indagações e resolver problemas do dia-a-dia, em que se impõe 

inadiável “planejamento racional das estruturas urbanas” (SALDANHA, 2005, p. 40). 

Nesse jogo de espelhos entre interesses materiais e espirituais, Deus ainda 

dita normas éticas e morais no Brasil multicultural, em meio a variadas 

“consciências” e em sede diversificada de linguagens originais e importadas. O 

Todo-Poderoso do Céu interfere na noção de justiça, de sanção; na produção 

legiferante; nos debates que se sucedem ao ingresso da norma no “mundo jurídico”. 

As tradições religiosas que predominam no Brasil, assim como no Ocidente, 

“insistem em que Deus criou a humanidade à Sua própria imagem’” (DWORKIN, 

2003, p. 114). 

Na era das incertezas, em que a teoria pura do Direito, o normativismo formal 

e o tecnicismo perdem terreno, graças às suas tendências reducionistas, 

unilateralistas e a-históricas não mais justificáveis, a crítica se transforma na 

alternativa da elite intelectual, em meio aos discursos ensaiados pela filosofia. 

Intelectuais buscam legitimação e auto-afirmação nos vazios da sociedade cujos 

extremos permanecem tão distantes como o céu parece se manter da terra. Queiram 

ou não, as formulações metodológicas insistem em permanecer mais como um 

retorno à teologia: “um questionar por questionar, um refletir sobre como fazer mais 

que sobre o que fazer, um pairar em logomaquias, em problemas esotéricos e em 

truísmos”. Inserido nesse ambiente, o pensamento jurídico “parece conservar traços 

teológicos que ressurgem nesse metodologismo”. Passa-se, aos poucos, “da fé no 

método ao método como fé” (SALDANHA, 2005, p. 10). 

Em vazio abismal que as ideologias comprometidas tentam preencher, o 

debate tímido, às vezes ríspido, sobre planejamento familiar parece sempre 

desfalecer no campo de animosidades entre sagrado e profano, nos “dualismos 

teológicos (céu e inferno, bem e mal, inocência e culpa)” (SALDANHA, 2005, p. 41). 

E, assim, temas relacionados com a sexualidade e a reprodução humana não 

evoluem, de forma instrutiva, nos lares brasileiros, como um todo. Tornaram-se 

temas elitizados na medida em que são acessíveis, quase que na sua plenitude, aos 

integrantes de lares dotados de livros, TV a cabo, Internet, enfim, de condições de 

se esclarecer o que são e para que servem os órgãos sexuais da mulher e do 

homem. 
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De um modo geral, isso impede a ampliação do entendimento sobre o que é 

ser um pai responsável e o que é ser uma mãe responsável. Quem perde é sempre 

o novo ser, que se formou no ventre de uma mulher que não pretendia que se 

formasse um novo ser em seu ventre. Sacrifícios íntimos se transformam em 

sacrifícios sociais. Na batalha de auto-afirmações, ninguém ganha, à exceção das 

ideologias que sempre buscam o exclusivismo, ou seja, consideram “as demais 

como nefandas e errôneas, estabelecendo sua explicação como única satisfatória, 

apta inclusive a explicar os erros das outras”. Aliás, são as ideologias que se voltam 

“a explicar as coisas em função de um motivo concreto que pode ser mais genérico 

ou mais específico, e que se articulam como ‘condenação’ e ‘aprovação’ de 

determinados valores, conservam portanto algo do padrão teológico” (SALDANHA, 

2005, p. 9). 

Porém, não adianta adotarmos polarizações conceituais insustentáveis na 

busca de legitimações e justificações em torno do sagrado e da “mundanização”, 

que se neutralizaram numa série de confrontos. Preferimos nos ater às posturas 

efetivamente adotadas no tempo presente, que refletirão, de alguma forma, no 

futuro, e apontar que os embates sobre saúde reprodutiva, nos espaços público e 

privado, ainda fortalecem crenças, mitos, doutrinas, credos. 

Paradoxalmente, estimulam as pesquisas científicas. Dualismos modernos e 

intolerâncias refletem na história, na vida prática. “Quanto mais a ciência avança ao 

propor novas formas de explicação para o Universo, mais o mistério se aprofunda e 

abre caminho para interpretações”, conforme resume Mário Sérgio Cortella, 

professor titular de teologia e ciências da religião da PUC/SP (MENCONI, 2005). Ao 

contrário do que se pode imaginar, nessa atualidade de evoluções tecnológicas e 

após mais de 40 anos de pílula anticoncepcional,105 nunca as sociedades foram tão 

místicas em relação ao futuro, embora sejam tão lógico-racionais em relação ao 

presente e pessimistas quanto ao passado. Assim “como o judaísmo e outras 

tradições antigas, o cristianismo sobreviveu milhares de anos porque cada geração 

revive, reinventa e transforma o que recebe” (PETER BERGER [1979], The Heretical 

Imperative: Contemporary Possibilities of Religious Affimation, citado por PAGELS, 

                                                
105 “Em 1953, desenvolve-se a pílula anticoncepcional, que, depois de experimentada em Porto Rico, 
foi colocada em venda livre nos EUA, em 1960.” (AGUINAGA, 1996, p. 39) 
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2004, p. 190). Parece que a axiomática separação absoluta entre o ser e o dever-ser 

em Kelsen, caracterizadora do formalismo, sobreviveu na esfera moral, porém ao 

gosto de um “misticismo globalizado”, que “toca o barco para onde o vento bate”. 

O que se quer dizer é que a cultura ocidental secularizada ainda vive sob a 

esteira do sagrado, como reflexo da guarida que a teologia cristã e o racionalismo 

moderno ofereceram ao logos ordenador grego, “entendido como ordem cósmica”, 

“que dá sentido à gênese e que se impõe sobre o mundo dos mortais” (SALDANHA, 

2005, p. 22). Nessa miscelânea, componentes teológicos ainda se sentem presentes 

na legislação e no ensino jurídico. Aliás, alguns juízes tornam-se “guias espirituais” 

na hora de decidir sobre questões de família, aborto etc. Não raras vezes, juristas 

pregam o evangelho em pareceres e outras peças processuais, ainda que 

indiretamente. Dia após dia, alguns padres se tornam cientistas políticos ou se 

aventuram pela sociologia, economia, antropologia etc. 

Chegamos a um ponto em que podemos afirmar: são inegáveis os choques, 

mas há intercâmbios entre ciência e religião, há intercâmbios entre Direito e 

misticismo. Embora seja “bastante comum pensar que não compete ao governo ditar 

aquilo que seus cidadãos devem pensar sobre valores éticos e espirituais, em 

especial sobre valores jurídicos” (DWORKIN, 2003, p. 18), o que se vê é que a 

comunidade impõe princípios de fé espiritual. 

As discussões no Congresso Nacional sobre uso científico de embriões 

congelados para pesquisas com células-tronco e, no Supremo Tribunal Federal, 

sobre o aborto de fetos anencéfalos, demonstram a profunda influência que o 

pensamento religioso exerce ou quer exercer em atividades dos poderes Legislativo 

e Judiciário (VIANNA, 2004). No Congresso Nacional, existe a “bancada evangélica”, 

formada por dezenas de políticos. Partidos se vinculam a igrejas. Desperta-se, mais 

que nunca, para o poder do voto dos fiéis. Desfilam nos corredores do Estado 

demonstrações inequívocas de que há intercâmbios entre “tempo sacro” e “tempo 

profano”, entre o eterno retorno ao mito e o progresso. Paradoxalmente, a Igreja se 

estatiza, assumindo certo caráter de racionalização burocrática, e o Estado se torna 

eclesiástico, desenvolvendo características sacrais (MARRAMAO, 1997, p. 22 e 23). 

Nesse movimento, o Estado brasileiro parece se cristianizar e a Igreja, se 

secularizar. O conflito de vaidades entre auto-afirmações oferece mais perdas ao 
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eleitor-administrado-jurisdicionado que ganhos inerentes à própria evolução, ainda 

que lenta, de conceitos e pensamentos. E “seja o que Deus quiser”. 

 

 

10.2. Planejamento familiar e as barreiras no Estado “laico” 

 

 

Conforme se apontou, a expressão “base da sociedade”, que define “família”, 

no caput do artigo 226 da Constituição é, sobretudo, demagogicamente religiosa, 

assim como a “paternidade responsável”. É um exemplo entre tantos outros que, 

entre escrituras sagradas e normas constitucionais, interferem ou que podem 

interferir nas relações entre homem e mulher, entre pais e filhos, sempre 

influenciadas pelas crenças e costumes. Exemplos que fazem parte da mesma 

Constituição que, assim como fazem as constituições estaduais, invoca a proteção 

de Deus, no preâmbulo.106 

Hegel parece atual em seu pensamento sobre o Estado e sobre o Direito: o 

Estado são os passos de Deus sobre a terra (SALDANHA, 2005, p. 37). No caso do 

Brasil, o Deus católico – que “é brasileiro” – está simbolizado em ambientes estatais. 

Cristo crucificado está exposto em paredes de muitos prédios públicos, como forma 

de reverência e “proteção”. Um dos exemplos mais emblemáticos no Estado que se 

diz laico se encontra no Plenário do Supremo Tribunal Federal, que expõe, ao fundo 

das imagens transmitidas pela televisão, durante as sessões, o painel em mármore 

criado por Athos Bulcão, onde estão afixados o Brasão de Armas Nacionais e a 

imagem de Cristo Crucificado, feita com o madeiro confeccionado em pau-brasil, por 

                                                
106 À exceção das Constituições de 1891 e 1937, todas as demais abrigam o elemento teocrático e 
invocam a proteção de Deus no preâmbulo. 
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Alfredo Ceschiatti, o mesmo escultor da estátua A Justiça, que fica exposta à frente 

do prédio do STF.107 

A iniciativa de se inserir a expressão “DEUS SEJA LOUVADO” nas cédulas 

brasileiras foi do então presidente José Sarney (1985-1990), quando o Banco 

Central estava prestes a lançar as primeiras notas da nova moeda criada pelo Plano 

Cruzado, o cruzado. Hoje, ainda, a expressão permanece nas cédulas da nova 

moeda, o real. 

A Constituição, no artigo 19, inciso I, veda qualquer forma de proselitismo 

religioso na escola pública. O ensino de religião deve ter caráter informativo, 

histórico ou antropológico – e não confessional. Todavia, o texto do § 1º do artigo 

210, que trata do ensino fundamental, institui o ensino religioso nas escolas 

públicas. Embora previsto como sendo “de matrícula facultativa”, o que se vê, ainda, 

é que, em várias escolas, vige o caráter confessional do ensino religioso, que, de 

uma maneira ou de outra, pode induzir o aluno a adotar crenças religiosas. Mais 

uma contradição no seio de um Estado que se proclama não-religioso e que legisla a 

                                                
107 Para Roberto Arriada Lorea, juiz de Direito (RS), a exposição da cruz em prédios públicos fere a 
separação entre Igreja e Estado. “A ostentação de um crucifixo no plenário do STF é inconstitucional 
porque viola a separação entre o Estado e a igreja, ferindo o direito à inviolabilidade de crença 
religiosa que é assegurado a todos os brasileiros”. Segundo ele, o Estado Democrático de Direito, por 
ser laico, deve respeitar a liberdade de crença da minoria. O Judiciário laico figura como “único 
modelo capaz de preservar a igualdade de tratamento a todos os cidadãos, independentemente de 
sua crença religiosa”. Para ele, o “uso do crucifixo no Supremo Tribunal Federal, além de violar a 
liberdade religiosa de milhões de brasileiros, reproduz, no plano simbólico, a aliança entre o Estado e 
a igreja, vigente durante a Monarquia, mas abolida com a proclamação da República”. “Ao ostentar 
um crucifixo, o Judiciário está, implicitamente, aderindo a um conjunto de valores que não são 
compartilhados por milhões de brasileiros que não se vêem contemplados nessa tomada de posição 
do Estado”. (O poder judiciário é laico. Folha de S. Paulo, 24 set 2005) 

Contrariamente ao pensamento de Roberto Arriada Lorea, o desembargador do TJSP, José Renato 
Nalini, entende que a exposição da cruz em prédios públicos não fere a separação entre Igreja e 
Estado. Segundo ele, a “nação brasileira nasceu sob a invocação da cruz”. (...) “O primeiro ato solene 
a que o solo recém-descoberto assistiu foi a celebração da missa. Ninguém recusa a participação que 
a igreja teve na evangelização e na educação dos primeiros brasileiros. Os jesuítas e outras ordens 
religiosas trouxeram (...) uma fé que passou a integrar o ethos nacional. Esse ethos católico continua 
presente” (...) e “significaria hoje a boa inclinação, o bom caráter, a abertura a tudo e a todos, 
especialmente ao amor. Exteriorizar-se-ia pela capacidade de tolerância, compreensão, comunicação 
e diálogo”. (...) “A cristianização foi preocupação permanente do colonizador e é constatável a 
profunda inserção de nossa cultura na chamada civilização cristã”. “Nada mais representativo do que 
o amor desinteressado às criaturas do que a imagem de Jesus Cristo. Entregou-se para a salvação 
de toda a humanidade...” (...).. Assim, o Brasil “não pode renegar a sua condição de país de maioria 
católica”. (A cruz e a justiça. Folha de S. Paulo, 24 set 2005) 
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liberdade de crença e culto religioso do adolescente e da criança (art. 16, III, do 

ECA). 

Essa contradição, em terreno conflituoso do sagrado e do profano, interfere 

nas abordagens da sexualidade e da reprodução humana, no Estado democrático, 

quando ainda persiste a oposição católica aos métodos contraceptivos ditos 

“artificiais”. Ninguém duvida da “importância do elemento sagrado na concepção de 

vida das pessoas e na maneira como elas estruturam seus cotidianos” (LEMOS, 

2005, p. 125). Com isso, a metáfora do “muro de separação” (“wall of separation”) 

entre Igreja e Estado enseja uma discussão que, segundo Michel Rosenfeld (2003, 

p. 77), “oculta a identidade constitucional dominante”, em pleno ambiente jurídico 

secularizado. 

Percebe-se, no quotidiano, mesmo estatal, que alguns pensamentos não são 

tão “secularizados” como parecem e outros não são tão “sacralizados” quanto se 

pretendem. Certos conceitos não evoluem: tornam-se preconceitos. Repetem-se 

rituais em terrenos dessacralizados e que encontram justificativa em resíduos 

teológicos. Noções de responsabilidade e respeito se reduzem a cada geração, ante 

as posturas antagônicas. Buscam-se justificativas para a satisfação dos desejos e 

dos prazeres efêmeros. Formam-se “normalidades” a partir de condutas e aptidões 

autolesivas praticadas em locais públicos, como bares da periferia, festas rave, 

bailes funk, boates de luxo etc, onde o “ficar” por “ficar”, o álcool e as drogas são 

rituais que precedem o fim maior: o sexo. “Normalidades” adiam aperfeiçoamentos 

individuais e coletivos, na medida em que valores morais se enfraquecem. 

Nesse surgimento de novas “normalidades”, parecia que, na segunda metade 

do século XX, haveria mais flexibilidade em debates sobre a sexualidade e a 

reprodução humana, principalmente, após as “visões apocalípticas” de estudiosos 

das décadas de 1960 e 70, que alardeavam os perigos da explosão demográfica, 

tais como as contidas no livro A bomba populacional, do biólogo norte-americano 

Paul Erlinch.108 Nem mesmo a superação (teórica) de certas teorias evolucionistas, 

                                                
108 Paul Ehrlich, da Universidade Stanford, em São Francisco, Califórnia, anteviu o problema da 
escassez de água e alimentos e, em seguida, uma cadeia de efeitos associados à alta densidade 
demográfica. “Populações famintas se tornarão um prato cheio para doenças epidêmicas, e estas 
elevarão as taxas de mortalidade. As grandes cidades serão alvo certo de distúrbios, pois vão se 
agigantar velozmente nas regiões pobres. Isso faz prever desde a falta de moradia até serviços 
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discriminatórias; o advento dos movimentos ecológico e feminista; a apologia à 

liberdade reprodutiva; a estipulação de metas na 3ª Conferência Mundial de 

População e Desenvolvimento (Cairo, ano de 1994); e outros exemplos, nas últimas 

décadas, foram capazes de incluir a maioria da população brasileira no debate – 

justamente a população mais pobre e que, em regra, tem mais filhos. E as 

conseqüências são patentes. 

Há quem seja contrário à implementação de políticas públicas baseadas no 

artigo 226, § 7º, da Constituição. Para tanto, sustenta que qualquer tentativa de 

modificação da cultura sexual e reprodutiva em categorias da sociedade derivaria de 

teorias do tipo eugenista liberal, darwinista ou mesmo nazi-fascista. Seria 

ingenuidade pensar que esse tipo de derivação não ocorre em certos espaços e 

mentes. No entanto, não é a idéia que pretendemos difundir por meio do presente 

trabalho. 

Estado e sociedade civil devem promover espaços éticos de educação e 

acesso universal à ciência reprodutiva. Por meio de comunicação (linguagens), 

informações e conhecimentos podem se converter em potentes instrumentos de 

inclusão social e de sustentação da liberdade sexual e reprodutiva, na medida em 

que seres informados dispõem de mais chances de evitar a gravidezes indesejadas. 

Não é uma pretensão que esse processo de esclarecimento sobre o universo 

do planejamento familiar venha a resultar na “burocratização” de práticas sexuais e 

reprodutivas. Nem que o resultado do processo de instrução agrida liberdades 

individuais ou afetem identidades sociais e familiares. A intenção é de 

universalização do bem comum, em sociedade plural, com a consciência de que, em 

uma sociedade “religiosamente pluralista e multicultural”, “é muito pouco provável 

que uma identidade positiva que seja neutra em relação a todos os grupos religiosos 

ou culturais venha a ser alcançada algum dia” (ROSENFELD, 2003, p. 74). 

                                                                                                                                                   
aparentemente triviais, como a coleta de lixo. Esta última, em alguns países, já começa a tomar 
estatura titânica.” O biólogo antecipou lúgubres perspectivas políticas, proliferação do fanatismo 
religioso. Para corrigir os tropeços ambientais, Ehrlich sugeriu, como primeira medida, que se 
diminuísse o ritmo de crescimento populacional. Sua idéia era que se iniciasse “um amplo programa 
de controle da natalidade, capaz de fixar um teto definido para a população mundial”. Para Ehrlich, 
todos deveriam “ter vida de boa qualidade e produtiva”. (DIEGUEZ, DECOL, 1993) 
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O limite entre a prevenção do nascimento de uma criança gravemente doente 

e o aperfeiçoamento do patrimônio hereditário não é mais demarcado. A delimitação 

entre prevenção e eugenia transformou-se em questão política. Nesse aspecto, 

também não devemos esquecer da perversidade de determinados interesses 

econômicos que rondam pesquisas científicas. Submeter a biotecnologia e, por 

conseguinte, o biodireito aos comandos do mercado significaria retirar da sociedade 

o debate que se poderia realizar em torno da reprodução humana, podendo-se criar, 

no futuro, um novo tipo de “arma de destruição em massa” na esfera da genética e 

alterar a auto-compreesão ética da espécie humana, com o surgimento de seres 

humanos “artificialmente pré-fabricados”. 

Por isto, Habermas (2004) sugere a ampliação das arenas de discussão 

pública sobre o tema, para que não seja a biotecnologia dominada pela razão 

instrumental e manipulada pelos interesses econômicos. Para tanto, propõe uma 

filosofia vinculada ao processo histórico de evolução da humanidade como 

instrumento crítico a qualquer forma de dominação, mediando o cotidiano humano e 

as distintas esferas científicas. Nessa linha filosófica, a linguagem deve se conectar 

com o trabalho e o interesse emancipatório. A comunicação livre e sem coação 

depende das condições de sobrevivência do indivíduo/personalidade e da 

coletividade. 

 

 

10.3. Fé, ética e modernidade 

 

 

Em palestra proferida no dia 12 de maio de 2005, no Auditório do Anexo I do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Frei Cláudio Van Balen abordou temas 

importantes. Para ele, a fé cria um laço de união com Deus e as pessoas, ao mesmo 

tempo em que nos confere uma visão determinada e capacita a tomarmos atitudes 

adequadas por meio de escolhas. Já a ética confere ao homem responsabilidade, 
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não só perante si, mas igualmente em relação aos outros, à natureza e à história. Na 

modernidade, as certezas racionais estabelecidas, apesar das grandes 

transformações em benefício da condição humana, não impediram que nossa época 

figure como extremamente complexa. 

Vêm à baila o enfrentamento da realidade com que muitas vezes as 

populações jovens se deparam e o processo natural reprodutivo que alguns – não 

poucos – pensam que não lhes diz respeito e imaginam que a gravidez não lhes 

ocorrerá. A busca de elaboração de diretrizes para se garantir eqüidade neste 

campo marcado por desigualdades históricas e culturais denuncia, antes de tudo, 

um descompasso entre “direitos conquistados”, na esfera pública, e seu exercício 

efetivo na intimidade – na esfera privada. 

Os comportamentos nesse campo, marcadamente associados à moral, às 

crenças e aos valores propugnados por grupos culturais, vêem-se diante de 

perplexidades que apontam, não para um horizonte tranqüilo, mas para um céu de 

incertezas, que encontram respostas no tão repetido “foi a vontade de Deus”. 

 

A sexualidade apresenta pontos estruturais de apoio, como a religião, o 
misticismo e a precariedade. Os dois primeiros catalisam a sujeição de um 
tipo de comportamento cerceado e preconceituoso, no qual o prazer é 
captado como um instrumento do mal e do pecado. Apesar da comunidade 
apresentar baixos índices de religiosidade, no sentido formal da participação 
a grupos organizados, a população feminina, contudo, revela um alto nível 
de misticismo. O sexo é o alvo mais atingido por essas distorções, sendo o 
eleito para todas as acusações. Assim, misticismo e sexo não se 
harmonizam. Ao contrário, se chocam claramente. (QUINTAS, 1986, p. 167) 

 

Esse ambiente de misticismo generalizado atinge em cheio a política. Bastou 

a então ministra Emília Fernandes (Políticas para as Mulheres) falar em 

planejamento familiar “para ser ejetada do cargo”. Conforme artigo de Bárbara 

Gancia (2004), da Folha de S. Paulo, o discurso do governo mudou de tal maneira 

que, agora, quando o assunto são as formas de controle da fecundidade, prefere-se 

afirmar que não se deve diminuir o número de participantes no banquete, e sim 

aumentar a oferta de alimentos. 
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É alarmante a idéia de que estamos diante de uma “bomba-relógio”. Não 

somente aquela “bomba” de que falava o biólogo norte-americano Paul Ehrlich, no 

final da década de 1960. “Bomba-relógio”, igualmente, em termos de ausência de 

efetividade de direitos fundamentais, que se evidencia pela crescente pobreza, ainda 

que alguns pensem que a situação brasileira tenha se normalizado com o equilíbrio 

da taxa de natalidade. 

O problema se torna bastante delicado quando existe acesso às informações 

hábeis para se praticar sexo de forma mais segura e responsável, todavia inúmeras 

pessoas abdicam dessa oportunidade.109 Com isso, apenas lhes resta guiarem-se 

pela fé. E a fé é justamente “a sensação de certeza de que tudo está resolvido”, 

conforme diz Gilberto Azzi, Ph.D em neurociência pela Universidade Estadual de 

Michigan (MENCONI, 2005). 

 

A tentativa de um planejamento familiar racional escapa aos anseios da 
população pesquisada. Em algumas famílias, captei o desejo de limitar o 
número de filhos, mas esse projeto ainda é feito de forma inteiramente 
aleatória, assistemática e desordenada. Quando interroguei “quem decide o 
número de filhos”, as respostas foram fantasiosas e até mesmo 
“transcendentais”, responsabilizando Deus pela fatalidade da maternidade. 
(QUINTAS, 1986, p. 148) 

 

Conectada a essa realidade, existe o fato de que a Igreja Católica, que exerce 

influência sobre a maioria dos brasileiros, “é contra a liberdade reprodutiva, é 

ideologicamente natalista e impõe que as mulheres procriem até que seus óvulos 

acabem, logo é contra todos os métodos contraceptivos ditos não-naturais” 

(OLIVEIRA). Ainda que a Igreja Católica, nas duas últimas décadas, tenha 

“relativizado” sua visão dogmática nesse aspecto, passando a admitir a 

contracepção pelas vias “naturais”, vale refletir sobre qual ou quais são as 

conseqüências de uma cultura que se vê permeada por constantes choques entre o 

sagrado e o profano, desde que a Igreja e o Estado passaram a substituir várias 

funções da família. 

                                                
109 Esta conclusão foi resultado de constatação em áreas vizinhas a postos de saúde. 
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Resultado disso é que grande parte da população não utiliza métodos 

contraceptivos ditos “artificiais”. 

De uma forma ou de outra, o que também propomos é que alimentemos 

inspirações e reflexões éticas sobre as questões sexuais e reprodutivas, de forma 

flexível, consciente, transcendendo preconceitos e tabus, nas esferas pública e 

privada; que sejamos corajosos para tentar manter as belas aspirações humanas, 

conhecendo todas as dimensões institucionais da sociedade e suas significações, 

com fé e ética, buscando a evolução naquilo que nos atrasa no caminho à felicidade 

mais compartilhada.  

Nesse caminho, homens e mulheres da religião podem oferecer muitos 

elementos aos homens e mulheres das ciências. E vice-versa. Inclusive, é oportuna 

a sugestão de João Paulo II: a “ciência pode purificar a religião, livrando-a do erro e 

da superstição; a religião pode purificar a ciência, livrando-a da idolatria e dos falsos 

absolutos”. E Einstein, por sua vez, contribui dizendo que “ciência sem a religião é 

manca; religião sem a ciência é cega”. 

Algo a se pensar. E sentir... 
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11. O JUDICIÁRIO E A PRETENDIDA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 

11.1. Judiciário ainda preso ao “sujeito-objeto” 

 

 

A nova família que desponta no século XXI privilegia as relações de afeto e 

tem relevância no desenvolvimento pleno do indivíduo. A constitucionalização das 

regras em matéria de família reconhece essa função sensível. A entidade familiar, 

para existir, não depende somente do casamento. Em geral, a noção de família se 

ampliou. O modelo a-histórico de família patriarcal salta para um modelo de revisão 

das antigas referências patriarcais. O núcleo familiar fundado na igualdade entre pai 

e mãe em relação aos filhos oferece novos ambiente, em regra, para alterar a antiga 

sobreposição da vontade de um (homem) sobre a do outro cônjuge (mulher). 

Costumes que carregavam consigo um certo tipo de autoritarismo e hierarquia no 

âmbito matrimonial vão se modificando, principalmente, na sociedade urbana e 

industrializada. Novos costumes modificam conceitos e, conseqüentemente, a 

história. 

É sob tal enfoque normativo constitucional que litígios vinculados à família 

vêm desembocando no Poder Judiciário e, cada vez mais, as questões veiculadas 

nas petições, antes tratadas puramente sob a ótica privatista, carregam consigo uma 

ótica mais constitucionalizada. As preocupações se voltam ou devem se voltar à 

aplicação de princípios constitucionais, tais como o “da dignidade da pessoa 

humana”, o “do melhor interesse da criança/adolescente”, o “da igualdade e o 

respeito às diferenças”, o “da autonomia e da menor intervenção estatal”, “da 

afetividade”, o “da monogamia” e da “pluralidade de formas de família” (PEREIRA, 

2006). 
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Ocorre que, em sociedade que, paulatinamente, vem ampliando o culto ao 

litígio, o número excessivo de processos e o número deficitário de servidores 

exigem, no ritmo da cultura capitalista “globalizada”, soluções rápidas. A quantidade 

se sobrepõe à qualidade. Com isto, em decisões cada vez mais simplórias, não se 

abraça a oportunidade de se discutirem temas de direito de família relacionados com 

a sexualidade e a reprodução com mais profundidade constitucional e reflexão ética. 

“Ganhar tempo” nos corredores do Fórum, como reflexo da busca pelos honorários 

advocatícios ou pelo cumprimento de “estatísticas” impostas aos juízes, tem 

significado redução da qualidade dos debates nos processos ou até a ausência de 

debates que possam amadurecer a visão de como a família influencia no social e, 

vice-versa, como o social influencia na família. Os jurisdicionados, via reflexa, estão 

perdendo a grande oportunidade de, por meio de seus advogados, exporem pontos 

de vista, aperfeiçoarem argumentos e se educarem, constitucionalmente, com os 

debates. As questões discutidas se limitam a aspectos matrimoniais e, em sendo 

assim, a conceitos técnico-jurídicos, presos a concepções privatistas e 

individualistas. Questões próprias da natureza humana sensível e que permeiam o 

convívio familiar vem conquistando espaço. Mas, ainda é abreviado pelas questões 

patrimoniais. O “bem-estar” tem significado, ainda, receber boa pensão alimentícia e 

manter muitos bens após a partilha. É a preocupação com as questões tidas como 

“mais objetivas” à “solução” do litígio e que se prende mais à visão de família como 

unidade de produção e consumo – household.110 Após anos de sacrifício, a parte 

“vencedora” comemora o trânsito em julgado da sentença e a “perdedora” lamenta-

se pelas perdas materiais, deixando aos psicólogos a tentativa de cura das “dores 

internas” e marcas deixadas pelas relações conjugais fracassadas. E, então, a 

história se repete: oportunidades de se evoluírem temas tão importantes se perdem 

nas frias prateleiras das secretarias do juízo. 

Quem mais perde com esta história são os filhos, principalmente quando 

ainda são crianças ou adolescentes. Eles se tornarão adultos, naturalmente. E será 

                                                
110 Termo definido por Peter Laslett, Household and familily in past time. Comparative studies in 
the size and structure of the domestic group over the last three centuries in England, France, Serbia, 
Japan and Colonial North America, with further materials from Westhern Europe. London: Cambrige 
University Press, 1972. p. 1-46. (TERUYA) 
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que, quando isto acontecer, a noção de responsabilidade e ética nos terrenos da 

sexualidade e da reprodução humana ainda será objeto esquecido pelos tribunais? 

Nas varas de família, o juiz - terceiro na relação entre os litigantes - tem a 

função de estabelecer quem é o ganhador e quem é o perdedor. E a cultura do litígio 

se amplia. A partir de leituras rápidas e desatentas do processo, normas são 

“ajustadas” ao caso concreto, na velha e ultrapassada técnica de subsunção da 

norma ao fato. E, com base em tradições e velhos hábitos, cabe ao juiz, em regra, 

somente formalizar separações matrimoniais e determinar novas realidades 

patrimoniais. 

O Judiciário não é o único responsável pelo aperfeiçoamento da sociedade 

que se pretende democrática. Julgamentos poderão servir de objeto “apaziguador da 

desarmonia de entendimentos e intenções” entre pais que litigam. Todavia, não 

modificarão, sozinhos, pensamentos e posturas dos pais frente aos filhos. Conforme 

anota o Desembargador José Altivo Brandão Teixeira, do TJMG, em julgamento: 

 

Isto somente ocorreria por iniciativa própria, por livre arbítrio, com o passar 
do tempo a colaborar na tarefa de fazer evoluir em conceitos e atitudes 
frente ao filho. Pelo que se depreende de suas manifestações, revelou-se a 
necessidade de pai e mãe desenvolverem mecanismos de auto-
compreensão, de respeito mútuo e de busca conjunta de esclarecimentos 
quanto aos fatores que possam estar dificultando a convivência familiar 
harmônica, mesmo que sejam ex- cônjuges, a fim de que seus atos e 
palavras deixem de exercer influência negativa sobre a qualidade de vida do 
filho. 
O que se quer dizer com tais ponderações é que não será um acórdão, que 
conduz valores culturais, sociais e familiares que se construíram na vida dos 
julgadores, que deverá indicar qual ou quais são as exatas necessidades 
pessoais de (...) ou seus exatos interesses, ou seja, aqueles que realmente 
norteiam seus pensamentos e sentimentos, de âmbito pessoal e que, 
certamente, devem ser respeitados por seus pais. Pretende-se, por meio da 
presente decisão, em vista das controvérsias não resolvidas pelos 
contendores, estabelecer regras reconhecidas pelo ordenamento jurídico 
que irão definir a guarda de (...) e, se for o caso de se afastar a hipótese de 
compartilhamento desta, a forma como se darão os encontros entre 
suplicante e seu filho, com fundamento no que se presume interessante à 
sua vida, diante das circunstâncias fáticas e na tentativa de assegurar a boa 
e enriquecedora convivência entre pai e filho, enfraquecida pelo tempo e 
pela ausência. (Apelação Cível nº 1.0056.01.000745-0/001. Data do 
acórdão: 01/03/2005. Data da publicação: 01/04/2005) 
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Em outro julgamento, o da Apelação Cível nº 1.0024.03.044213-1/001, o 

alimentante contraiu novo casamento e constituiu prole. Discutia-se dever de 

continuar pagamento alimentos e seu valor. O Desembargador José Domingues 

Ferreira Esteves concluiu, com fundamento na “igualdade no tratamento dos filhos 

decorre do disposto no artigo 1596 do Código Civil”, que o valor da pensão deveria 

ser mantido, acrescentando: “Ainda que socialmente reprovável a conduta do autor, 

não podem os filhos ser prejudicados pela falta de planejamento familiar de seu pai, 

sob pena de ofensa ao citado dispositivo legal...”111 

Em contexto generalizado, tais exemplos figuram como minoria de um 

Judiciário que, feitas as devidas ressalvas, ainda vem privilegiando uma visão 

individualista liberal, por conta do “cada um por si...”. Privilegia-se o pensamento 

jurídico “marcadamente positivista e comprometido com a defesa de um sistema de 

direitos voltado para a garantia da autonomia privada dos cidadãos” (CITTADINO, 

2004, p. 14). 

“A Justiça precisa perder o hábito de fingir que não vê situações que estão 

diante de seus olhos”, conforme ponderou Maria Berenice Dias112, em artigo 

intitulado A ética do afeto. 

 

Além do afeto, é impositivo invocar também a ética, que merece ser 
prestigiada como elemento estruturante da família. Ao confrontar-se com 
situações em que o afeto é o traço diferenciador das relações interpessoais, 
não é possível premiar comportamentos que afrontam o dever de lealdade. 
A omissão em extrair conseqüências jurídicas por determinada situação não 
corresponder ao vigente modelo de moralidade não pode chancelar 
enriquecimento injustificado. 

 

E conclui: 

 

                                                
111 Data do acórdão: 10/01/2006. Data da publicação: 17/02/2006. 

112 Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Vice-Presidente Nacional do 
Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM 
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A finalidade da lei não é imobilizar a vida, cristalizá-la, mas permanecer em 
contato com ela, segui-la em sua evolução e a ela se adaptar. O 
envelhecimento das leis frente a uma sociedade em rápida transformação e 
o constante surgimento de novos fenômenos sociais a reclamar a atenção 
do Direito contribuíram para deslocar ao juiz a solução de problemas e de 
incertezas que deveriam encontrar uma resposta na sede legislativa. 

 

Inegavelmente, persistem posturas do modo exegético-positivista de fazer e 

interpretar o Direito. Se, de um lado, parte considerável do Direito ainda sustenta 

posturas objetivistas (em que a objetividade do texto sobrepõe-se ao intérprete, ou 

seja, a lei “vale tudo”); de outro, há um conjunto de posições doutrinária-

jurisprudenciais assentados no subjetivismo, segundo o qual o intérprete (sujeito) 

sobrepõe-se ao texto, ou seja, “a lei é só a ponta do iceberg; o que vale são os 

valores ‘escondidos’ debaixo do iceberg” (STRECK, 2006b). 

A atuação do Poder Judiciário, com a contribuição dos operadores do direito, 

figura como corolário das conquistas sociais. O caminho à concretização de algumas 

das promessas democráticas previstas na Constituição vai se abrindo e os 17 anos 

de Constituição promulgada em 1988 correspondem a “um bom começo” ou “um 

bom recomeço”. Não desconhecemos que há muitos obstáculos a enfrentarmos. A 

iniciar pela crise de modelo de Direito, que é preparado para se enfrentarem conflitos 

inter-individuais, mas não dispõe, ainda, de subsídios para enfrentar e solucionar os 

conflitos supra-individuais, que estão além dos paradigmas aristotélico-tomista e da 

filosofia da consciência. Conforme Lenio Streck (2006b), “ainda estamos reféns do 

esquema sujeito-objeto”. 
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11.2. O planejamento familiar e o Direito público 

 

 

Afunilando o tema, visando delimitá-lo ao que mais interessa neste trabalho, 

que é de demonstrar que o planejamento familiar, sob o paradigma do Estado 

Democrático de Direito, pode e deve ser objeto de difusão em vários setores da 

sociedade, cumpre dizer que a cultura jurídica ainda é majoritariamente 

comprometida com um liberalismo do modus vivendi. Muitos dos critérios 

procedimentais adotados ainda impedem que o Judiciário se torne mais hábil a 

modificar destinos da sociedade em prol de sua democratização e da conciliação 

entre eficácia normativa constitucional e efetividade no campo sexual e reprodutivo. 

Neste rumo, torna-se imperioso modificar, especificamente, o tratamento das 

questões jurídicas de direito público relacionadas com a pobreza e com a saúde 

sexual e reprodutiva. 

É curioso que, ainda, muitos publicistas produzam trabalhos com visão 

puramente privatista, defendendo sistema de direitos associado, prioritariamente, 

aos direitos civis e políticos, “menos à implementação dos direitos econômicos e 

sociais” (CITTADINO, 2004, p. 14). Para que a realidade seja modificada, obstáculos 

histórico-culturais devem ser transcendidos para que os operadores do direito se 

sensibilizem e interajam com a situação do caso concreto, a fim de frear o adiamento 

sucessivo da efetividade dos ideais normativos que inspiram a Constituição, no 

campo social. 

Novamente, vale a referência a Lenio Luiz Streck (2006a), que denuncia a 

crise da dogmática jurídica. Uma “crise de paradigmas de dupla face: uma crise de 

modelo e uma crise de caráter hermenêutico”: 

 

De um lado, os operadores do direito continuam reféns de uma crise 
emanada da tradição liberal-individualista-normativista; de outro, 
permanecem mergulhados na crise dos paradigmas aristotélico-tomista e da 
filosofia da consciência. O resultado dessas crises é um Direito alienado da 
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sociedade, questão que assume foros de dramaticidade se compararmos o 
texto da Constituição com as promessas incumpridas da modernidade. 

 

Dos inúmeros problemas enfrentados pela sociedade, objeto de registro neste 

trabalho, destacam-se - sem falar das questões relativas à eficácia - a omissão e o 

descaso do Executivo e do Legislativo em relação à efetivação de direitos à saúde 

constitucionalmente garantidos. Disto resulta a necessidade de o Judiciário intervir 

para se alcançá-la, embora em muitos casos, conforme se tem visto, a execução da 

sentença transitada em julgado enfrente outros obstáculos burocráticos, de diversas 

ordens. Isto tudo após o jurisdicionado percorrer toda uma via crucis. Antes da 

sentença, a atuação jurisdicional encontra óbice, por exemplo, no limite do possível 

(“reserva do possível”), do exeqüível, no caso concreto. 

A solução de problemas fundamentais de saúde, veiculados por petições que 

engordam as pilhas de processos nos gabinetes dos juízes, não deve corresponder, 

por um lado, a "varrer a sujeira para debaixo do tapete" e nem, por outro, a meras 

propostas utilitaristas que produzam descontroles na Administração pública. O 

exagero com que se tem tratado a discricionariedade do administrador e do 

legislador, com a supervalorização da vedação da interferência do Judiciário em 

questões que refletem o dia-a-dia político e social, adia as “emancipações” 

historicamente pretendidas no papel. A inexistência de previsão orçamentária 

vulnera as garantia constitucionais na área da saúde e o “princípio da reserva do 

possível” intimidam julgadores a reconhecer direitos ou, reconhecendo-os, a negar 

sua concretização. 

Então, “suspendem-se”, na prática (conforme testemunhamos em nossas 

pesquisas) e de forma ininterrupta, garantias de convivência digna, livre e igual que 

abarque maior número de cidadãos, ante o desamparo de políticas públicas 

eficientes e responsáveis. Isto gera um sério problema: a efetividade dos direitos 

fundamentais, tal como pretendida pela Constituição, fica sempre adiada. E, ainda - 

ousamos afirmar, somente será concretizada e até mesmo ampliada, de forma 

menos condicionada ao “bom humor” e às visões privatistas do julgador positivista e 

menos “relativizada” às incertezas circunstanciais políticas e econômicas, se 

trabalho e família produzirem câmbios mais dignos nas bases da sociedade e 
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evoluírem a uma perspectiva mais humanitária, com sustentação no conhecimento 

mais compartilhado. Para se transformarem ambientes e oferecerem incentivos à 

concretização de tais câmbios, deve-se dar maior importância ao que estabelece a 

norma do artigo 226, § 7º, da Constituição da República Federativa. 

Por óbvio, não devemos ser ingênuos a ponto de achar que todo o dinheiro 

arrecado via tributos precisa desembocar na efetivação dos direitos à saúde. 

Sabemos que medidas extremas voltadas à supressão de vazios legislativos ou à 

implementação de políticas públicas podem resultar em ônus financeiros para o 

Estado e em prejuízos a outros setores da coletividade. É por isto que se busca 

equilíbrio nas diretrizes orçamentárias (vide Lei de Diretrizes Orçamentárias). 

Distribuir recursos de forma desequilibrada poderia gerar um paradoxo. Imaginemos 

cidadãos que dispõem de atendimento extremamente eficaz no serviço público de 

saúde, dispondo de todo e qualquer medicamento, tratamento médico e cirúrgico. 

Seria conquistado um ideal previsto na Constituição. Todavia, outros setores, em 

virtude da limitação dos recursos de que dispõe o Estado, ficariam defasados. O 

cidadão, em perfeita saúde, poderia, por exemplo, ser assaltado ou morto na rua, em 

virtude de um quadro deficitário da segurança pública. 

 

Em sociedades democráticas, recomenda-se o equilíbrio entre direitos do 
indivíduo e as exigências da sociedade como um todo. Se o Governo 
infringir um direito moral (por exemplo, ao definir o direito à liberdade de 
expressão de forma mais restrita do que o exigido pela justiça), terá 
cometido um erro contra o indivíduo. Por outro lado, se o governo inflar um 
direito (definindo-o mais amplamente do que o exigido pela justiça), estará 
privando a sociedade de algum benefício geral, como o da segurança nas 
ruas, pois não há razão para negar-lhe isso. Assim, um engano em uma 
direção é tão sério quanto um engano em outra, O governo deve buscar o 
meio-termo: equilibrar o bem-estar geral e os direitos individuais, 
concedendo a cada um o que lhe é devido (DWORKIN, 2002, p. 303). 

 

E nessa busca de equilíbrio, deve-se vislumbrar o direito à saúde sexual e 

reprodutiva não como uma regra, mas um princípio, que se cumpre na medida das 

possibilidades fáticas e jurídicas que se interpenetram concretamente. Nesse 

sentido, a norma do artigo 196 da CRFB/88 não funciona na base do "tudo ou nada", 

de maneira inflexível, mas em contexto que lhe confira máxima otimização, sem o 
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sacrifício de outros direitos igualmente protegidos. O juiz, na melhor das intenções, 

não deve nem pode querer ser, isoladamente, uma espécie de "super-herói 

constitucional", capaz de salvar todas as normas da Constituição com sua "caneta 

mágica". 

 

É necessária uma boa estrutura que permita o desenvolvimento da 
litigiosidade em direitos fundamentais, estrutura essa que passa desde a 
educação e conscientização em direitos fundamentais (cidadania popular 
em direitos fundamentais) até a efetiva concretização, no estágio final do 
processo, das ordens proferidas pelos juízes, estruturando devidamente o 
Judiciário, o processo e a própria máquina estatal como um todo. (LIMA, 
2005) 

 

 

11.3. Saúde reprodutiva e dignidade da pessoa humana: abordagem tímida 

pelo Judiciário 

 

 

A liberdade e intimidade da decisão do casal de que trata a norma do artigo 

226, § 7º, contrapõem-se à irresponsabilidade de muitos. A dignidade fica à deriva: 

poucos sabem o que significa, em toda sua plenitude, a paternidade responsável. 

Em relação ao da dignidade da pessoa humana, alguns sustentam que, 

conforme for sua dimensão, deve ser observado incondicionalmente, sem ficar à 

mercê das variáveis políticas do poder público, da vontade (leia-se 

discricionariedade) dos responsáveis pelas políticas públicas ou do reconhecimento 

de sua eficácia, no caso concreto, a partir da leitura de outros princípios que, 
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ultimamente, têm sido tratados como verdadeiros “coringas”, em um jogo de cartas, 

que se apresenta como encaixe a qualquer situação.113 

O conteúdo jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana se associa 

aos direitos fundamentais, envolvendo aspectos dos direitos individuais, políticos e 

sociais. Sua formulação e aplicação devem ser objeto de extrema cautela por parte 

do julgador, para não se transformar em expressão apenas retórica em decisão que 

negue direitos consagrados ao jurisdicionado ou, por outro lado, para não servir de 

fundamento de imposição de obrigações ao ente estatal que possam gerar prejuízos 

a determinada coletividade, como é o caso de concessão da ordem em mandado de 

segurança para o impetrante “furar” uma fila composta por pacientes que aguardam 

doação de órgãos ou cirurgia. Este é um dos muitos exemplos que decorrem da 

pressa em se julgar, em nome da “eficiência”, do que resulta comum a leitura 

desatenta de processos judiciais. 

Em âmbito jurídico e, principalmente, político, deve-se ponderar que o núcleo 

material elementar da dignidade, segundo Luiz Roberto Barroso (2005), “é composto 

do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas 

para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade”. E 

completa o jurista: “Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não 

há dignidade”. E não há dignidade se não há uma renda mínima, saúde básica e 

educação fundamental, que integram, conforme consenso, o elenco de prestações 

que compõem o mínimo existencial. Soma-se a estes, “um elemento instrumental, 

que é o acesso à justiça, indispensável para a exigibilidade e efetivação dos 

direitos”.114 

                                                
113 Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por exemplo, servem de aparato para toda 
e qualquer decisão. Verdadeiros coringas na jurisprudência de valores, que se submete às 
circunstâncias políticas e econômicas assim como a biruta do aeroporto segue o comando do vento. 

114 O ilustre advogado e professor aponta o pós-positivismo como “uma superação do legalismo, não 
com recurso a idéias metafísicas ou abstratas, mas pelo reconhecimento de valores compartilhados 
por toda a comunidade. Estes valores integram o sistema jurídico, mesmo que não positivados em um 
texto normativo específico. Os princípios expressam os valores fundamentais do sistema, dando-lhe 
unidade e condicionando a atividade do intérprete. Em um ordenamento jurídico pluralista e dialético, 
princípios podem entrar em rota de colisão. Em tais situações, o intérprete, à luz dos elementos do 
caso concreto, da proporcionalidade e da preservação do núcleo fundamental de cada princípio e dos 
direitos fundamentais, procede a uma ponderação de interesses. Sua decisão deverá levar em conta 
a norma e os fatos, em uma interação não-formalista, apta a produzir a solução justa para o caso 
concreto, por fundamentos acolhidos pela comunidade jurídica e pela sociedade em geral. Além dos 
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Outro aspecto interessante é o que diz respeito ao controle jurisdicional sobre 

a Administração tanto no que tange à legalidade e do mérito do ato de governo, 

quanto ao controle da “boa administração”, adentrando, assim, em questões como a 

eficiência, produtividade e gestão (MEDAUAR, 2006, p. 376). Quanto ao alcance, há 

quem entenda que o controle é restrito; há quem entenda que deva ser amplo, 

inclusive com o pronunciamento acerca de questões de natureza política.115 

Seguimos Oswaldo Luiz Palu, quando diz que a “separação de poderes não 

implica em divisão material de funções, mas divisão simplesmente orgânico-

funcional” (2004, p. 249). De uma visão mais contemporânea do controle dos atos 

de governo pela jurisdição, entendemos que o juiz não deve se restringir a um puro 

“porta-voz da lei” e a seu “mecânico aplicador” (2004, p. 250). O controle de 

conformidade não se limita ao simples controle de legalidade: 

 

É a transformação do controle de legalidade que advém do Estado 
Democrático de Direito, na tutela dos direitos fundamentais, inclusive sob a 
modalidade de interesses metaindividuais. Abrange: a) a omissão 
governamental ou administrativa; b) o poder regulamentar que se poderia 
chamar de “autônomo” (atos de agências reguladoras etc.); e c) os atos de 
governo e os atos administrativos na aplicação das leis e, por vezes, da 
própria Constituição diretamente (PALU, 2004, p. 352) 

 

Admitido o controle político a partir do controle de conformidade, será a partir 

da situação concreta que se verificará a possibilidade e oportunidade de ingresso 

                                                                                                                                                   
princípios tradicionais como Estado de direito democrático, igualdade e liberdade, a quadra atual vive 
a consolidação do princípio da razoabilidade e o desenvolvimento do princípio da dignidade da 
pessoa humana”. (2005) 

115 "Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas a 
cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre 
reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, 
nem a de atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável 
ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, 
econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de 
um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um 
conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria 
sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado — e até 
mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico —, a possibilidade de intervenção do 
Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido 
injustamente recusada pelo Estado." (ADPF 45, Rel. Min. José Celso de Mello Filho, DJ 04/05/04) 
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pela jurisdição no campo de ação da política, com vista à busca de prevalência 

contextualizada do princípio da dignidade da pessoa humana. O sentido de 

dignidade da pessoa humana, colhido a partir de uma situação concreta e 

contextualizada, é que vai figurar como fiel da balança para se ver reconhecida a 

exigibilidade imediata de um apontado direito, sob a ótica do paradigma do Estado 

Democrático de Direito. 

Assumido o princípio da constitucionalidade como corolário, adotamos 

postura menos conservadora do que aquela que se limita a negar interferências em 

questões políticas sob o argumento de que imperam ou devam imperar a separação 

de poderes e também a discricionariedade dos agentes políticos quanto à 

oportunidade, motivação e conveniência da implementação de políticas públicas na 

rede de saúde. 

Muitas são as normas constitucionais que elevam importância à saúde e 

preocupação à plena efetividade das ações e programas nessa área. Tais normas, 

na medida em que possuam eficácia jurídica, podem fundamentar pretendidas 

efetividades, em processos judiciais. “O dilema do juiz”, ressalva o magistrado 

George Marmelstein Lima (2005), “ao decidir um caso envolvendo a aplicação do 

direito à saúde, é extrair da norma constitucional sua máxima eficácia jurídica sem 

ultrapassar os limites que lhes são impostos”. 

A potencialidade dos direitos constitucionalmente previstos não deve ser 

reduzida por omissões que nem mesmo encontram justificação na falta de condições 

orçamentárias. Sabemos que tais direitos se concretizam, em alguns setores, de 

forma gradual, sempre dependente do estágio de evolução da economia. A objeção 

que se criou sob a alcunha de “reserva do possível”, entretanto, não deve significar o 

afastamento de deveres estatais no que tange aos direitos sexuais e reprodutivos. 

Em relação a processos judiciais, também adotamos entendimento de que “é 

imprescindível que o Estado demonstre, no curso da demanda em que se busca a 

efetivação do direito de segunda geração, sua incapacidade financeira de arcar com 

os custos da concretização do direito”. Sustentando-se a pretensão do cidadão e 

havendo disponibilidade financeira por parte do ente estatal, “pode e deve o Poder 

Judiciário ordenar” “que se faça cessar a omissão constitucional”, “sob pena de 

multa e outra penalidade cabível à espécie”. “Ao Poder Judiciário foi concedido o 
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poder-dever de intervir para fazer cessar qualquer ofensa à constituição, mesmo que 

para tanto tenha que determinar ao Executivo que dê concreção aos direitos sociais, 

econômicos e culturais”. (FORTINI e BELTRANE) 

Mas, seja qual for o debate em termos de interferência do Judiciário nas 

esferas de atuação do Executivo e do Legislativo nas áreas da saúde, o enfoque 

atual nas demandas se limita, basicamente, a imediatismos e urgências 

(fornecimentos de remédios para se manter a pessoa viva, internações urgentes, 

transplantes inadiáveis, limites contratuais nos planos de saúde etc). Discute-se 

pouco, quase nada, sobre planejamento familiar. 

 

 

11.4. Nova responsabilidade dos operadores do direito 

 

 

Se, por um lado, a Constituição veda “qualquer forma coercitiva por parte de 

instituições oficiais ou privadas”, por outro, determina ao Estado que propicie 

“recursos educacionais e científicos para o exercício” do direito ao planejamento 

familiar. 

O papel dos operadores do direito é de extrema importância. Com a 

ampliação do acesso à Justiça, será possível maior participação democrática dos 

jurisdicionados na vida pública. O Direito não é somente aquilo que os tribunais 

dizem que é e, na rede social de intersubjetividade, os melhores argumentos que 

assumem preponderância em processos judiciais de variadas complexidades e, com 

isto, têm a capacidade de modificar atuações políticas, relações privadas e 

“conteúdo” dos vínculos.116 

                                                
116 Vale lembrar de como o CDC, interpretado pelos tribunais, alterou relações privadas. Sob outro 
enfoque, pode-se dizer que ações de alimentos e outras onde se discutem obrigações entre 
familiares contribuem, de certa forma, para que se amplie o senso de paternidade responsável. 
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O Direito é “algo bem mais complexo do que o produto da consciência-de-si-

do-pensamento-pensante, que caracteriza a (ultrapassada) filosofia da consciência, 

como se o sujeito assujeitasse o objeto”. Novamente, segundo o pensamento de 

Lenio Streck (2006b), “o ato interpretativo não é produto nem da objetividade 

plenipotenciária do texto e tampouco de uma atitude solipsista do intérprete: o 

paradigma do Estado Democrático de Direito está assentado na intersubjetividade”. 

O caráter hermenêutico do Direito e a centralidade que assume a jurisdição, 

na medida em que não pode antever, por meio da lei, todas as hipóteses de 

aplicação, não deve significar delegações em favor de decisionismos. Não autoriza 

atribuições arbitrárias ou segundo a vontade e o conhecimento do intérprete. A crise 

de paradigmas de que fala Streck talvez continue a sustentar os discursos 

positivistas, que apostam na discricionariedade do intérprete. Os modelos 

subsuntivos e as tentativas de repristinar axiologismos e/ou realismos jurídicos não 

têm qualquer sustentação na filosofia, invadida que foi pela linguagem no século XX 

(“linguistic turn”). Devemos nos dar conta de que há muitos limites no processo 

interpretativo, que devem ser coerentemente observados pelo intérprete solitário, 

conforme nos orienta o paradigma lingüístico-filosófico. Alguns destes limites se 

evidenciam, em ambiente democrático, pelos freios impostos pelo constitucionalismo 

à discricionariedade própria do positivismo-normativista. 

Citando Marcelo Cattoni, registra Streck (2006b) que 

 

o Direito sob o Estado democrático de Direito não é indiferente às razões 
pelas quais um juiz ou um tribunal toma suas decisões. O Direito, sob o 
paradigma do Estado Democrático de Direito, cobra reflexão acerca dos 
paradigmas que informam e conformam a própria jurisdição constitucional. 

 

Embora paire a preocupação com o exagerado decisionismo positivista que 

vem ilustrando os anais jurisprudenciais pátrios, por enquanto, limitamos-nos a 

destacar a escassez de tratamento das questões jurídicas atinentes aos direitos 

sexuais e reprodutivos pela doutrina e jurisprudência. 
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Não desconhecemos que, aos poucos se vão enfocando questões históricas 

e contemporâneas que reclamam mais atenção dos operadores do Direito, que vão 

da intimidade, sexualidade, reprodução, passando pela esterilização, mortalidade 

infantil e materna, métodos contraceptivos, reprodução assistida, doenças 

sexualmente transmissíveis, até se chegarem às políticas implementadas pelo 

Ministério da Saúde, a atuação do SUS, questões de gestão política, controle do 

Tribunal de Contas. As discussões envolvendo células-tronco, eutanásia, aborto 

enriquecem a visão da sociedade em relação à vida. Outro avanço na jurisdição 

constitucional foi a possibilidade de o terceiro interessado participar do processo - 

Amicus Curiae117 - em Ação Direta de Inconstitucionalidade e em Ação Direta de 

Constitucionalidade (Lei nº 9.868). 

Ainda, vale citar a permissão de se realizarem audiências públicas (Lei 9.868 

e 9.882). Na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54, em que 

se discute aborto de feto com anencefalia, entendeu-se ser recomendável a 

audiência pública, até mesmo pela lei, conforme interpretação, não permitir o Amicus 

Curiae (a CNBB não foi admitida como Amicus Curiae) e pelas controvérsias 

nacionais surgidas, dos pontos de vistas técnico, jurídico, científico e ético.118 

Além de temas como estes, chamam atenção as campanhas de ONG’s, as 

políticas populacionais em outros países, as decisões das Nações Unidas, da OMS 

e outras que interferem nas vidas dos brasileiros na área de saúde, incluindo sexual 

e reprodutiva. 

                                                
117 "Amigo da Corte" - Possibilidade de interessados na causa, ainda que não sejam partes no 
processo, apresentar memoriais ou fazer sustentação oral. 

118 O Relator Min. Marco Aurélio entendeu “como oportuno ouvir, em audiência pública, não só as 
entidades que requereram a admissão no processo como Amicus Curiae, a saber: Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, Católicas pelo Direito de Decidir, Associação Nacional Pró-vida e Pró-
família e Associação de Desenvolvimento da Família, como também as seguintes entidades: 
Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Genética Clínica, 
Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, Conselho Federal de Medicina, Rede Nacional Feminista de 
Saúde, Direitos Sociais e Direitos Representativos, Escola de Gente, Igreja Universal, Instituto de 
Biotécnica, Direitos Humanos e Gênero bem como o hoje deputado federal José Aristodemo Pinotti, 
este último em razão da especialização em pediatria, ginecologia, cirurgia e obstetrícia e na qualidade 
de ex-Reitor da Unicamp, onde fundou e presidiu o Centro de Pesquisas Materno-Infantis de 
Campinas – CEMICAMP”. 
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O Judiciário, cumpre ressaltar, tem a oportunidade de muito contribuir, 

oferecendo ambiente cada vez mais acessível aos debates e pronunciamentos que 

evidenciem a importância do exercício do direito ao planejamento familiar, sob a 

ótica do Estado Democrático de Direito. Ainda que os órgãos jurisdicionais sejam, 

“por sua própria índole”, inertes (nemo judez sine actore; ne procedat judez ex 

officio), o Estado-juiz pode intervir, mediante o exercício da jurisdição quando 

provocado (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 1994, p. 128) e, em resposta à 

provocação, oferecer elementos de conscientização aos jurisdicionados, obviamente 

quando a discussão no processo permitir este tipo de incursão. Entende-se que 

 

só na jurisdição reside o escopo social magno de pacificar em concreto os 
conflitos entre pessoas, fazendo justiça na sociedade. O administrador 
cumpre a lei. Ele não tem o escopo de atuá-la, mas de realizar o bem 
comum, por meio de atos administrativos não definitivos, ou seja, que 
podem ser revistos jurisdicionalmente. (CINTRA, GRINOVER e 
DINAMARCO, 1994, p. 131) 

 

A realização de obras e prestação de serviços relacionados com a ordem 

social e economia correspondem à atividade cujo cumprimento é responsabilidade 

do Estado, que também se incumbe de tomar as providências de ordem jurídica 

destinadas a disciplinar a cooperação entre os indivíduos e a dirimir conflitos entre 

pessoas em geral (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 1994, p. 38). 

Após anos de tentativa de afirmação constitucional, deve-se, mais do que 

nunca, extrair o máximo possível de efetividade da norma, em contexto discursivo 

que ponha à prova sua validade e legitimidade. E o caminho menos tortuoso para 

universalização desta tarefa dar-se-á, de fato, mediante a realização de um “agir 

comunicativo” sintonizado com a realidade brasileira, onde “cresce a exigência de 

uma razão procedimental”, “despida do peso moral da tradição” e que torne a 

validade normativa “aberta à comprovação discursiva” (MOREIRA, 2002, p. 170). 

Isto significaria a superação dos próprios limites intelectuais dos operadores 

jurídicos que, em regra, têm sido “objetos de programação” ou de “mecanização” nas 

universidades brasileiras que oferecem cursos sob os efeitos da “mercantilização” do 
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ensino. Ainda na vida acadêmica devem os estudantes plantar a consciência de seu 

papel de agente de transformação social e, na atividade prática, abandonar a feição 

retórico-legalista e o excessivo formalismo teórico que caracterizam a visão 

tradicional do direito (LIMA, 2005). Mister buscar auxílio em outras áreas do 

conhecimento científico, aptas a oferecerem novas lentes à leitura da realidade que 

deve informar o trabalho jurídico mais criativo, corajoso e menos programado nos 

arquivos do computador, onde estão gravadas peças processuais, sentenças e 

votos “semi-prontos”. 

 

 

11.5. Participação política do cidadão 

 

 

Gisele Cittadino (2004, p. 19), em visão comunitária do constitucionalismo, 

afirma que é 

 

pela via da participação político-jurídica, aqui traduzida como alargamento 
do círculo de intérpretes da constituição, que se processa a interligação 
entre direitos fundamentais e a democracia participativa. Em outras 
palavras, a abertura constitucional permite que cidadãos, partidos políticos, 
associações etc integrem o círculo de intérpretes da constituição, 
democratizando o processo interpretativo – na medida em que ele se torna 
aberto e público – e, ao mesmo tempo, concretizando a constituição. 

 

As reais condições da sociedade contemporânea levaram Peter Häberle a 

formular o conceito de “constituição aberta”. Ao expor método concretista em sua 

obra sobre hermenêutica constitucional publicada a partir de 1975, sustentou a tese 

que preconiza alargamento do círculo de intérpretes da Lei Fundamental. 

Pretendendo promover maior alcance e legitimidade no exercício interpretativo, o 

jurista alemão transforma os cidadãos, os grupos de interesse, órgãos estatais, o 



 214 

sistema público e a opinião pública, e não apenas o profissional do Direito (juiz, 

advogado, promotor), em forças produtivas de interpretação, atuando, pelo menos, 

como pré-intérpretes do complexo normativo constitucional, a fim de se dar sentido 

que concretize a Constituição e represente o pensamento da maioria da sociedade. 

Para Häberle: 

 

vinculação judicial à lei e a independência pessoal e funcional dos juízes 
não podem escamotear o fato de que o juiz interpreta a Constituição na 
esfera pública e na realidade. Seria errôneo reconhecer as influências, as 
expectativas, as obrigações sociais a que estão submetidos os juízes 
apenas sob o aspecto de uma ameaça a sua independência. Essas 
influências contêm também uma parte de legitimação e evitam o livre 
arbítrio da interpretação judicial. A garantia da independência dos juízes 
somente é tolerável, porque outras funções estatais e a esfera pública 
pluralista fornecem material para a lei (Hermenêutica Constitucional – A 
Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: Contribuição para a 
Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição, Sérgio Antonio 
Fabris Editor, Porto Alegre, 1977) 

 

Não há outra forma de viabilizar esta participação jurídico-política, continua 

Cittadino (2004, p. 20), “senão através da criação, pelo próprio ordenamento 

constitucional, de uma série de instrumentos processuais-procedimentais que, 

utilizados pelo círculo de intérpretes da constituição, possa vir a garantir a 

efetividade dos direitos fundamentais”. 

Apresentam-se como importantes instrumentos de inclusão nos debates as 

audiências públicas com os diversos seguimentos da sociedade, buscando o 

engajamento de ONG’s, dos Poderes Públicos, partidos políticos e das demais 

forças ativas dos municípios para o estabelecimento de políticas públicas de 

atendimento aos cidadãos, com especial atenção às mulheres, às crianças e aos 

adolescentes. Atividades como estas ampliam os espaços decisórios democráticos e 

a atuação dos intérpretes da constituição, permitindo que interesses, muitas vezes 

mascarados pela “timidez” histórica das comunidades, repercutam no 

desenvolvimento da democracia. 
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Além disso, a audiência pública é forte instrumento para se democratizar o 

Ministério Público, porta-voz da sociedade, na medida em que serve de base para a 

elaboração do plano de ação dos promotores, para o estabelecimento de metas e 

prioridades dos Municípios e principalmente para diminuir a distância que existe 

entre a sociedade, seus governantes, os Poderes e as instituições (SANTOS, 2001). 

O dever do Estado de agir - e não de se abster - associa-se à necessidade de 

findar omissões (mandado de injunção, ação de inconstitucionalidade por 

omissão)119, ou de aperfeiçoar, modificar ou findar ações (mandado de segurança 

individual e coletivo, ação civil pública, ação popular). Meios jurisdicionais de 

oposição à Administração podem viabilizar a participação dos cidadãos, como 

garantia do valor da dignidade da pessoa humana. 

E, nesse caminho de pedras, a proposta habermasiana em relação ao Direito 

amadurece a visão de um conjunto político engajado e de jurisdição como forma de 

participação e comunicação dos sujeitos sociais, tendo como espaço adequado de 

atuação o Estado Democrático. Sob tal perspectiva, o Direito pode assumir a função 

institucional “de mobilização e expressão das interações sociais naturalmente 

estabelecidas no mundo da vida, de tal forma que a política seja inundada pelo 

poder comunicativo” (ARAGÃO, 2002, p. 26), sem o qual a política perde 

legitimidade. 

 

 

11.6. Ensino jurídico: contribuições e virtudes 

 

 

O ensino jurídico brasileiro, em sua contextualização, sofre constantes 

influências culturais, políticas, sociais e econômicas, embora ainda se possam sentir 

                                                
119 Sobre o tema, vide a obra Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, de Flávia Piovesan. 
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traços da escolástica na forma de pensar o Direito. O ensino, atualmente 

mercantilizado, encontra uma série de dificuldades para cumprir as mais prementes 

funções sociais frente à realidade brasileira. 

Soma-se a isto que, simbolicamente, conforme indica Lênio Luiz Streck 

(2006a), “os manuais que povoam o imaginário dos juristas representam com 

perfeição essa crise”. É inegável que, com isto, se instala “um profundo déficit de 

realidade”. Exemplos utilizados em sala de aula, continua Streck, “ou nos próprios 

manuais, estão desconectados daquilo que ocorre em uma sociedade complexa 

como a nossa”. Essa cultura “estandardizada procura explicar o Direito a partir de 

verbetes jurisprudenciais ahistóricos e atemporais”. “Ocorre, assim, uma 

ficcionalização do mundo jurídico-social”. 

Aspectos históricos do ensino jurídico nacional, desde a sua criação, as 

principais influências da modernidade, a lógica do sistema capitalista que prioriza o 

mercado e o lucro, o neoliberalismo e a globalização são fatores presentes no dia-a-

dia do professor e do estudante no curso de direito e se chocam, diretamente, com o 

conservadorismo jurídico herdado do conservadorismo teológico das Universidades, 

da Igreja e da Burocracia (SALDANHA, 2005, p. 38) e que caracterizou o 

pensamento dos juristas. 

O modelo da indústria jurídica cultural torna mercadoria o ensino jurídico 

nacional, ao mesmo tempo em que muitos dos professores são preparados sob uma 

“crise paradigmática que se sustenta em um ensino jurídico e em uma 

operacionalidade jurídica estandardizada, prêt-à-porter” (STRECK, 2006a). A 

sensação de prazer em se ocupar salas de aula ainda elitizadas mascara a 

alienação do estudante, numa “semicultura ou semiformação” jurídica. Repete-se 

muito que “teoria se aprende na prática”. Mas, a prática não é precedida de boa 

teoria. 

O que fazer? 

Muitas coisas, certamente. O ensino jurídico dogmático deve transitar para 

um ensino que considere a função social, assim entendida como a responsável pela 

“aproximação entre o saber produzido e o vivido”. A partir dessa dinâmica, virá a 
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adoção de uma “epistemologia comunicativa” e de uma “metodologia intersubjetiva”. 

A essa visão se acrescenta a necessidade de ser “aproximar o direito ensinado do 

direito vivido” e preparar o estudante para conviver com as incertezas do mundo. 

(DUARTE) 

Podemos afirmar que o ensino jurídico deve oferecer a alunos e professores, 

na relação juspedagógica, a oportunidade de se capacitarem e, conseqüentemente, 

de aprimorarem a discussão sobre os procedimentos, os costumes, as tradições, as 

normas constitucionais e infraconstitucionais, os princípios, a doutrina, a 

jurisprudência, em constante diálogo com os estabelecimentos de ensino e o poder 

público, investigando as interfaces com outros ramos do direito e do conhecimento, 

no âmbito do processo ensino-aprendizagem. 

Mas, o que o ensino jurídico tem a ver com o planejamento familiar? 

É justamente pelo fato de os operadores do direito serem potenciais 

condutores de informações, conhecimentos e argumentos conscientizadores da 

sociedade. Muito embora a educação, instrução e ensino sejam objetos de estudo 

da pedagogia, o caráter inter, multi e transdisciplinaridade nas relações jurídico-

pedagógicas e as interfaces da educação com o direito permitem o intercâmbio de 

propostas. A partir da conscientização dessa perspectiva, na qual deve estar 

inserido o ensino jurídico, é que emerge sua função social. E, nessa perspectiva, a 

Direito pode e deve servir de mola propulsora da conscientização de maior número 

possível de cidadãos, em sociedade parcialmente órfã de certos tipos de 

conhecimentos considerados básicos e que, unidos à parte sensível do ser humano, 

podem servir de harmonizadores na vida familiar. 

Considerando a “imperiosidade de se adotarem novas medidas para a 

eficácia dos direitos fundamentais e, ainda, que todas elas devem objetivar uma 

nova e mais comprometida cidadania”, Cármen Lúcia Antunes Rocha apresentou, 

em trabalho intitulado O constitucionalismo contemporâneo e a 

instrumentalização para a eficácia dos direitos fundamentais, sugestões de 

providências a serem tomadas, no plano educacional. Dentre elas, a de se criarem 

estágios de Direito na área específica de Direitos Humanos, subsidiada pela Ordem 

dos Advogados do Brasil, pelas suas secções e subsecções. 
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Tais estágios seriam desenvolvidos pela participação dos estagiários em 
serviços preventivos (informativos) da comunidade, criando-se centros de 
serviços jurídicos de direitos humanos, de atendimento da comunidade, a 
fim de que essa possa receber o conhecimento sobre os seus direitos para 
reivindicá-los, quando necessário, bem como a orientação sobre medidas, 
instrumentos e inclusive formas de se obter, administrativa ou judicialmente, 
a prestação desses serviços. 

 

Pode-se citar, ainda, a proposta quanto à “educação assistemática”, com a 

 

criação de programas na mídia (telecurso etc.), a ser obrigatoriamente 
prestada por todos os canais de rádio e televisão, em período diário 
minimamente estabelecido pelo Poder Público concedente, de caráter 
informativo sobre direitos humanos. 

 

Atualmente, a TV Justiça vem prestando grande auxílio à sociedade, 

oferecendo valiosas informações aos telespectadores. Outro programa televisivo 

interessante que é veiculado em Minas Gerais pela TV Cultura (“TV Minas”), é o 

“Direito do Cidadão”, por meio do qual são entrevistados operadores do Direito, que 

esclarecem dúvidas dos telespectadores. Há outros. São poucos, mas a maioria é 

de qualidade em relação ao que se propõe. 

A elaboração de documentos informativos (“cartilhas”) sobre os direitos 

fundamentais, os órgãos responsáveis pela sua promoção e garantia, as formas de 

acesso a esses órgãos e mediante quais instrumentos, bem como especificamente 

sobre direitos sexuais e reprodutivos, tanto para a distribuição à população 

(especialmente a mais carente), quanto, em outro nível mais aprofundado, para os 

estudantes de Direito, apresenta-se como outra forma de expansão do 

conhecimento para enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais. 

Incluir, no período de duração do programa produzido pela Radiobrás - "Voz 

do Brasil" - uma parte dedicada à voz do povo e para o povo brasileiro que seja 

voltada à “função educativa sobre o fundamental ao povo: a educação de sua 
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cidadania pelo conhecimento de seus direitos”. O espaço no programa "Voz do 

Brasil" para informação do cidadão sobre os seus direitos fundamentais pode ser 

ampliado a fim de servir também de espaço de diálogo e conscientização a respeito 

do planejamento familiar. 

Obras jurídicas devem preencher a lacuna existente na doutrina. A escassez 

de material jurídico exige ampliação dos estudos sobre direitos sexuais, reprodutivos 

e planejamento familiar, com desenvolvimento, ainda, de projetos de pesquisa que 

possam contribuir, de forma relevante, para esta área do Direito Público. 

Imprescindível a colaboração de educadores, juristas, operadores do direito, 

poder público, instituições de ensino e sociedade, sempre lembrando a lição de 

Marco Túlio Cícero (cerca de 106-43 a.C.), que nos afirma que para ser um bom 

jurista, um bom político ou, enfim, para ser um homem completo é necessário ser 

virtuoso.120 O orador destaca que a mais difícil das deliberações consiste em 

determinarmos “o que desejamos ser, que tipo de pessoa e que estilo de vida 

pretendemos levar” (decisão que se toma na adolescência, quando se compromete 

“com um gênero de vida e carreira antes de poder decidir qual é o melhor”). Nós 

imitamos uns aos outros, imbuídos dos preceitos dos nossos pais, seguindo-lhes em 

seus hábitos e costumes, levados pelas opiniões de massa e ansiamos por aquilo 

que parece belo à maior parte. 

Sejamos constantes - convoca Cícero - quando decidimos viver segundo 

nossa natureza não-viciosa, a menos que descubramos falha nas escolhas, caso em 

que devemos modificar nossos costumes e princípios, de forma apropriada. Enfim, 

devemos imitar os antepassados, excluindo-se os vícios. A melhor herança deixada 

pelos pais, mais útil que o patrimônio, é a glória da virtude e dos feitos. 

A partir do exercício da observação dos atos dos outros, segundo Cícero, 

podemos julgar o que é conveniente e o que destoa do dever e da natureza. Com 

esta prática, podemos enxergar no outro os erros a fim de evitarmos cometê-los. 

                                                
120 Segundo Cícero, as virtudes se dividem em quatro grupos: 1) virtudes centradas na verdade, como 
a sabedoria, a prudência, a indagação e a invenção da verdade. 2) virtudes sociais, que visam a  
justiça. 3) virtudes centradas na grandeza e fortaleza próprias da coragem sublime e invicta. 4) 
virtudes do grupo da ordem e da moderação, qual a modéstia e a temperança. (De Officii, liv. I cap. 
5). A justiça é colocada no rol das virtudes, igual a todas as outras virtudes. 
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Devemos consultar os sábios sobre o que eles pensam e porque pensam, a fim de 

colhermos elementos para que possamos corrigir erros de nós mesmos, 

eventualmente detectados em virtude das observações recebidas. 

 

é um fato que discernimos o erro mais facilmente nos outros que em nós 
mesmos. Assim, sem dificuldade corrigem-se os discípulos se os mestres 
lhes imitam os vícios a fim de reformá-los. 
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12. PLANEJAMENTO FAMILIAR E A CONTRIBUIÇÃO DA SOCIOLOGIA 

 

 

12.1. Sociologia jurídica 

 

 

As sociedades modernas, constituídas por sistemas sociais, resultam de 

processos históricos de racionalização social, cultural e da personalidade, em meio à 

dessacralização das imagens do mundo, ao nascimento da ciência moderna, à 

autonomia das esferas normativas – direito e moralidade, à independência da arte e 

das manifestações estéticas em face da religião, no surgimento dos subsistemas 

sociais do Estado e no aparecimento do conceito de indivíduo. (SOARES, 2004, p. 

26) 

Em meio à complexidade social, o Direito não é apenas um conjunto de 

normas que forma um sistema lógico, disciplinador da vida em sociedade. É fato 

social. A eficácia das normas é um fato social. 

A tese marxista de que o direito é uma supra-estrutura da fundamental e 

condutora estrutura econômica é usada como princípio teórico para uma Sociologia 

empírica e, assim, chave importante para a Sociologia do Direito. Para MARX, em 

meio a seu método e à sua concepção materialista da História para a compreensão 

dos fenômenos sociais, a explicação da regra do Direito não deriva de seu elemento 

propriamente sociológico, mas de relações de produção. 

A maneira de agir e a maneira de ser, como fatos sociais indicados por 

Durkheim, influenciam o indivíduo como parte da sociedade. Dentre as maneiras de 

ser podem ser apontadas as regras jurídicas, morais, dogmas religiosos e sistemas 

financeiros. Este autor insiste no caráter externo dos modos de agir e que eles 

devem ser internalizados por meio de processo educativo, a iniciar pelas crianças, 

que, desde pequenas, são constrangidas a seguir horários, a desenvolver 
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comportamentos e maneiras de ser e, mais tarde, a trabalhar. Passam por uma 

socialização metódica e a se submeterem a regras sociais (valores, sentimentos, 

comportamentos, crenças) para se sentirem como membros do grupo. 

O grupo possui mentalidade que não é idêntica à dos indivíduos. Os estados 

de consciência coletiva são distintos dos estados de consciência individual. Os 

fenômenos que constituem a sociedade têm sua origem na coletividade e não em 

cada um dos seus participantes. Nesse contexto, as regras sociais são apresentadas 

às crianças, que já a encontram prontas para serem assimiladas no sentido social, 

inclusivo, necessário, até se chegar ao obrigatório e coercitivo. 

A não-submissão às regras gera efeitos contrários ao “infrator”. Fatos sociais 

que são externos aos indivíduos se apresentam, também, como coercitivos. 

Exercem uma autoridade, segundo Durkheim. Mas, as instituições são passíveis de 

mudanças, por meio, por exemplo, de inovadores comportamentos, atitudes e 

posturas. Para tanto, é necessária a coesão de um grupo que apresenta à 

sociedade um “produto novo” que vem a constituir um fato social. 

 

Assim, por exemplo, uma proposta pedagógica que esteja em conflito com a 
concepção de educação de seu tempo por conter ‘tendências do futuro, 
aspirações de um novo ideal’, pode vencer os obstáculos e impor-se, 
tomando o lugar das idéias aceitas. A ação transformadora é tanto mais 
difícil quanto maior o peso ou a centralidade que a regra, a crença ou a 
prática social que se quer modificar possuam para a coesão social. 
Enquanto nas sociedades modernas, até mesmo os valores relativos à vida 
– o aborto, a clonagem humana, a pena de morte ou a eutanásia – podem 
ser postos em questão, em sociedades tradicionais, os inovadores 
enfrentam maiores e às vezes insuperáveis resistências. Por isso é que até 
mesmo ‘os atos qualificados de crimes não são os mesmos em toda parte’ 
(...). (QUINTANEIRO, BARBOSA, OLIVEIRA, 2002, p. 72) 

 

As regras morais, assim como as crenças, as práticas sociais, os costumes, 

os rituais, dentre outros, também são fatos sociais, coativas, exteriores ao indivíduo. 

Implicam a noção de dever. A coação é admitida graças aos ideais coletivos. 

Durkheim alerta para a necessidade de se revigorarem os ideais coletivos a 

fim de não se debilitarem, para se garantir a coesão, vitalidade e continuidade do 
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grupo. Isto se faz nos meios sociais, onde devem ser revistos os sentimentos e 

idéias que constituem a unidade e personalidade do grupo. 

Como os demais precursores da Sociologia que participavam e se envolviam 

profundamente com os problemas de suas sociedades, que estavam sendo 

submetidas às transformações provocadas pela revolução industrial, Durkheim 

entende que o Direito é forma estável e precisa que serve de fator externo e objetivo 

que simboliza os elementos mais essenciais da solidariedade social, que une os 

membros entre si e ao grupo.  

Embora o otimismo esteja presente em sua obra, Durkheim também sentia a 

necessidade de uma nova moralidade que pudesse ser desenvolvida em velocidade 

semelhante àquela em que se dava o crescimento industrial e econômico, a fim de 

se controlarem os afetos, de se evitar o desequilíbrio, a precariedade das relações, o 

amolecimento do sentimento de interdependência. A idéia do sociólogo francês 

torna-se importante com o ressurgimento do individualismo nas sociedades 

industriais e a conseqüente diminuição da coesão familiar, graças às exigências das 

atividades profissionais (QUINTANEIRO, BARBOSA, OLIVEIRA, 2002, p. 86). No 

mundo moderno, as pessoas passam a se agrupar segundo suas atividades 

profissionais e suas posses materiais. A família não possui mais a antiga unidade e 

indivisibilidade. A profissão torna-se herdeira da família, substituindo-a. Com isso, 

diminuiu a influência da família sobre a vida privada, que passa a se direcionar mais 

à economia. 

O Estado mantém-se distante dos indivíduos. O indivíduo é meramente o 

instrumento de realização dos fins estatais, enquanto grupos secundários 

representam os interesses organizados de seus membros. Nesse contexto, surgem 

as liberdades individuais que devem ser limitadas para que haja disciplina e 

moralidade sociais. 

Max Weber (1864-1920) estuda a ação da política, da religião e da economia 

sobre a evolução do direito, sem esquecer o esforço despendido pelos juristas, os 

legistas, os advogados e, em geral, todos os profissionais do direito. 
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Para o sociólogo alemão, a sociedade não seria algo exterior e superior aos 

indivíduos, como pensava Durkheim. A sociedade pode ser compreendida a partir do 

conjunto das ações individuais reciprocamente referidas. Por isso, Weber define 

como objeto da sociologia a ação social, que é qualquer ação que o indivíduo faz 

orientando-se pela ação de outros, estabelecendo algum tipo de comunicação a 

partir de suas ações com os demais. Toda vez que se estabelecer uma relação 

significativa, isto é, algum tipo de sentido entre várias ações sociais, haverá relações 

sociais. 

Assim, Sociologia é “a ciência ‘que pretende entender, interpretando-a, a ação 

social, para, dessa maneira, explicá-la causalmente em seu desenvolvimento e 

efeitos’, observando suas regularidades as quais se expressam na forma de usos, 

costumes ou situações de interesse”. (QUINTANEIRO, BARBOSA, OLIVEIRA, 2002, 

p. 114) 

Sob o enfoque weberiano, a sociologia jurídica, segundo Julien Freud 

 

tem por objetivo compreender o comportamento significativo dos membros 
de um grupamento quanto às leis em vigor e determinar o sentido da crença 
em sua validade ou na ordem que elas estabeleceram. Procura, pois, 
aprender até que ponto as regras de direito são observadas, e como os 
indivíduos orientam de acordo com elas a sua conduta. (FREUD, p. 178) 

 

Trata-se, portanto, de ramo da sociologia que busca descrever e explicar o 

fenômeno jurídico como parte da vida social. O direito não é um conjunto de normas, 

mas um conjunto de ações reais de seres humanos. E a sociologia do direito vai se 

importar com o comportamento dos indivíduos em relação ao sistema jurídico 

vigente, verificando o grau, teor, alcance e meios pelos quais os indivíduos 

obedecem ou simplesmente ignoram os preceitos normativos. O método sociológico 

conhece a sociedade (ser) e se concilia com o método jurídico (dever-ser) para 

realçar novo método de análise do Direito sob o enfoque social. Ao buscar descrever 

e explicar o fenômeno jurídico como parte da vida social, a Sociologia encara o 

direito não como um conjunto de normas, mas como um conjunto de ações reais de 

seres humanos. 
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A Sociologia de Weber é instrumento de estudo da sociedade a partir de 

metodologia compreensiva e não puramente descritiva. 

Em síntese, as teorias sociológicas clássicas se interessam pelo problema da 

relação entre indivíduo e sociedade. Durkheim (fato social), Weber (ação social) e 

Marx (classe social) tentam explicar essa relação. Formularam a Sociologia, que 

obteve especialização na Sociologia Jurídica, que “examina a influência dos fatores 

sociais sobre o direito e as incidências deste último na sociedade, ou seja, os 

elementos de interdependência entre o social e o jurídico, realizando uma leitura 

externa do sistema jurídico” (SABADELL, 2002, p. 57). 

 

 

12.2. Para uma melhor compreensão do planejamento familiar 

 

 

A sociologia se tornou ramo do conhecimento voltado à compreensão da 

sociedade. Auxilia outras áreas na busca desta compreensão. Sob o enfoque 

proposto, que esse ramo das ciências sociais se aprimorou como importante fonte 

de pesquisa relativa à família, como instituição, bem como os respectivos processos 

sociais. 

 

De acordo com a Sociologia e a Antropologia, a função primária da família é 
reproduzir sociedade, biologicamente, socialmente, ou ambos. Assim, a 
experiência da pessoa relacionada a familiares muda com o passar do 
tempo. Da perspectiva de crianças, a família é uma família de orientação: a 
família localizar as crianças socialmente, e age como elemento de 
aculturação e socialização das crianças. Do ponto de vista dos pais, a 
família é uma família de procriação, tendo como meta produzir, e depois 
aculturar e socializar as crianças. No entanto, alguns acreditam que 
(re)produzir crianças não é a única função da família. Em sociedades com 
divisão do trabalho baseada no gênero, o matrimônio, e a relação resultante 
entre marido e esposa, é necessário para a formação de uma casa 
economicamente produtiva. Nas sociedades modernas, por vezes o 
matrimônio envolve direitos particulares e privilégios que encorajam a 
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formação de novas famílias, mesmo quando houver nenhuma intenção de 
procriação como é o caso de alguns casos de aplicação de leis de união de 
facto e casamento civil para pessoas do mesmo sexo. (WIKIPEDIA) 

 

Nesse passo, por meio dos métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa 

social, entendem-se melhor os processos sociais aos quais está inserida a 

instituição familiar. A Sociologia pode oferecer ao campo de atuação do Direito 

elementos substanciais para compreensão da sociedade familiar. Mais 

especificamente, a Sociologia Jurídica firma-se como essencial objeto de estudo 

para se ampliarem investigação e compreensão dos processos vinculados ao 

planejamento familiar de que trata a Constituição da República Federativa do Brasil, 

em distintos grupos sociais. 

A sociologia jurídica “examina as causas (sociais) e os efeitos (sociais) das 

normas jurídicas”, sendo objeto de análise a “realidade jurídica” (SABADELL, 2002, 

p. 57). Ao propiciar a compreensão da sociedade em relação ao Direito, a Sociologia 

Jurídica pode servir como facilitador do elo de ligação entre os deveres do Estado e 

os direitos do indivíduo, na esfera reprodutiva e sexual, respondendo três questões 

fundamentais, propostas por Ana Lucia Sabadell (2002, p. 57): por que se cria uma 

norma jurídica, quais as conseqüências do direito na vida social e quais as causas 

de eventual desuso e abolição de certas normas? 

No ocidente, onde as crenças, ritos, dogmas cristãos (em sua maioria), 

islâmicos e judaicos ainda encontram solo bastante fértil, planejamento familiar ainda 

é questão pouco difundida, principalmente em países periféricos, como o Brasil, que 

também convivem com a baixa escolaridade. As questões da reprodução e da 

sexualidade ainda são muito pouco debatidas em meios sociais mais pobres, 

tornando-se distante a efetividade do direito de se escolher o número de filhos com 

dignidade e responsabilidade, conforme pretende a Constituição. 

No caso do Brasil, ainda prevalecem o individualismo, a busca exagerada de 

prazeres desacompanhada da devida responsabilidade pelos atos. Há descaso por 

ideais comunitários. Com isto, seguindo-se a linha dos acontecimentos desde os 

primórdios, pequenos grupos continuam se beneficiando, em detrimento de uma 

maioria esmagadora que se limita ao inconformismo cotidiano. 
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Por meio de estudos sociológicos, é possível compreender as experiências 

sociais e políticas do passado e caminhar até as atuais elevadas taxas de natalidade 

e de mortalidade, discrepâncias na distribuição de renda e de oportunidades, bem 

como a baixa qualidade de vida de grande parte da população, com atenção à 

eficácia e efetividade de normas atinentes ao planejamento familiar. Com apoio de 

outras ciências sociais, tais estudos permitem antever como se podem e devem 

instrumentalizar as ações pertinentes aos direitos sexuais e reprodutivos, em vista 

das questões que reclamam a atenção inclusive dos operadores do Direito, tais 

como as relativas à família, ao aborto, à esterilização, à mortalidade infantil e 

materna, aos métodos contraceptivos, à reprodução assistida, doenças sexualmente 

transmissíveis, etc. 

Embasada pela ótica “evolucionista”, a sociologia jurídica brasileira se 

apresenta como importante e indispensável instrumento, “considerando a análise 

empírica do direito como um meio de mudança das normas jurídicas” (SABADELL, 

2002, p. 54), sem vincular-se a uma “única verdade sobre o sistema jurídico” 

(SABADELL, 2002, p. 57). 

Em relação ao tema da dissertação, o que mais vai nos interessar em um 

estudo sociológico serão a justiça, a validade, a eficácia e a efetividade das normas 

jurídicas relativas aos direitos sexuais e reprodutivos. Nesse trabalho, a facticidade 

do direito, isto é, a “realidade social do direito” (REHBINDER, 2000, p. 1) figura como 

principal objeto a confrontar a capacidade da norma “de influenciar, condicionar e 

inclusive transformar o comportamento da população” (SABADELL, 2002, p. 63), sob 

a ótica de seus efeitos, eficácia e adequação interna (2002, p. 64-65). 

Quanto ao aspecto mais abordado desse universo de dimensões filosóficas 

da norma, ou seja, a eficácia, citam-se dois fatores que influenciam na abordagem 

de um estudo: 1) “fatores instrumentais” tais como divulgação, conhecimento 

efetivo, perfeição técnica, elaboração de estudos preparatórios sobre o tema que se 

objetiva legislar, preparação dos operadores do direito para aplicação da norma, 

“Rechtsfolgen” (conseqüências jurídicas), expectativa de conseqüências negativas; 

2) “fatores referentes à situação social” tais como participação dos cidadãos no 

processo de elaboração e aplicação das normas, coesão social, adequação da 
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norma à situação política e às relações de força dominantes, contemporaneidade 

das normas com a sociedade (SABADELL, 2002, p. 71-72). 

Outro aspecto: o estudo da anomia (ausência de normas de referência na 

sociedade), na sociologia jurídica, indica que o processo de integração social do 

indivíduo não se realiza sem que surjam problemas e conflitos. 

 

As diferenças de opiniões e de interesses criam conflitos, que muitas vezes 
causam modificações na organização da sociedade. A sociologia denomina 
este fenômeno de mudança social. ‘A mudança social indica uma 
modificação na forma como as pessoas trabalham, constituem famílias, 
educam filhos, se governam e dão sentido à vida’ (Vago, 1997, p. 286). 
Portanto, a mudança social indica uma reestruturação das relações sociais. 

 

São pesquisadas as estratégias dos vários atores sociais e os interesses que 

se encontram em jogo em cada processo de modificação da organização social. 

Adotamos, na linha de SABADELL (2002, p. 92-93), entendimento segundo o 

qual tanto o contexto social (sistema de produção, cultura, interesses, ideologias, 

forças políticas, tecnologia) pode determinar o direito, quanto o direito pode 

determinar a evolução social, “influindo na situação social, assumindo um papel 

dinâmico”, a fim de garantir os direitos fundamentais, na realidade social, tornando-

os objeto de normal eficácia. Em atenção voltada para a intensidade e o ritmo das 

mudanças, bem como para as esferas de manifestação, causas e efeitos figuram 

como testemunhas do tempo. 
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13. CONCLUSÕES 

 

 

Na sociedade de contornos materialistas, imediatistas e hiperindividualistas, 

cujo futuro insiste em repetir erros do passado e as grandes novidades ficam 

expostas no museu eternizado pelo poeta, o tempo não pára. Testemunha 

presencial de tudo que existiu, existe e existirá no Universo, o tempo acompanha a 

vagarosa evolução social da humanidade e enxerga, atônito, o desperdício das 

potencialidades humanas. A essência da vida se oculta, cada vez mais, em 

percursos hipócritas e equivocados das sociedades degeneradas pela impaciência e 

pelas contradições. 

Há formas de “perder” o tempo, um dos agentes de maior importância no 

caminho do aperfeiçoamento, e de “recuperá-lo”. Conhecer a linguagem do tempo e 

atuar inspirado em seus conselhos deve constituir uma das máximas aspirações da 

humanidade, para que se alcance a consciência do valor social humano e 

transcenda a escravidão imposta pela ignorância de seu aproveitamento, a fim de se 

assegurar a coordenação de vários ritmos temporais da sociedade, para que ela não 

se desintegre, diante de um inoperante Direito. 

Os direitos fundamentais devem, na prática, sustentar a comunidade política. 

Em contornos arendtianos, impõe-se criação de espaço que permita evolução de 

liberdades conciliadas (leia-se, aqui, nesse trabalho, liberdades sexuais e 

reprodutivas conciliadas). Para que se consiga converter a palavra em ação, deve 

haver comprometimento com a forma de organização social. 

O Estado de direito planeja-se como garantidor eficaz de estabilidade e de 

segurança, o que não deve avalizar imobilismos e excesso de confiança em algo 

que se destemporalizou por costumes e tradições historicamente impostas. Por isso, 

são inconstitucionais as imutabilidades que se operam em detrimento do elo social e 

da própria confiabilidade, sem nos descuidarmos do fato de que as normas 

constitucionais exercem função pedagógica em relação às gerações vindouras e, 

simultaneamente, fixam as orientações pelas quais os textos derivados precisam, 
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em princípio, se inspirar. A norma jurídica deve ser inserida na temporalidade, sem 

se permitir, com isso, uma mutabilidade absoluta inspirada na tese positivista 

instantaneísta. 

Conforme Hauriou, o Estado não é somente a ordem no espaço; é também 

ordem no tempo, e deve garantir a existência durável da comunidade histórica. 

Entretanto, o Direito não é emanado somente do Estado, mas, também, de diversas 

ordens sociais. A sociedade, herdeira de si mesma, deve, no presente, assumir 

compromissos com avanços políticos e jurídicos, de olho em outros tempos. O 

Direito pode oferecer mecanismos para atar e desatar o tempo histórico, produzir ou 

reproduzir ordem social legítima e momentos mais sóbrios, que evidenciem 

amadurecimento político, maior compreensão da ética, da moral e da justiça e, 

enfim, encurtamento da distância entre o direito legislado e o direito praticado. 

Como se viu no livro O tempo e o direito, de François Ost (2005), inspirado 

na dialética, temos que nos colocar mais atentos às infindáveis lições que o tempo 

oferece ao Direito, a fim de refletirmos, com mais consciência, sobre como o Direito, 

livre das amarras do imediatismo revisável e da linearidade da historiografia 

tradicional, pode socorrer a sociedade em sua multiplicidade de histórias. 

As reflexões sobre o planejamento familiar no Brasil devem incidir nesses 

intensos intercâmbios entre tempo e direito, em contexto no qual tudo faz parte de 

um ciclo de experiências coletivas, historicamente influenciadas e influenciáveis 

pelas ações e pelos pensamentos humanos.  

Vale ressaltar que falamos de planejamento familiar sob enfoque do tempo 

social, que apresenta ritmos específicos, durações particulares, ciclos regulares, 

velocidades diferenciadas, impostas, predominantemente, pelo mercado; sob 

enfoque do coletivo tendencioso ao mecanicismo, à homogeneização, apesar de sua 

fragmentação contemporânea que provoca desintegração social; enfim, sob o 

enfoque, enfim, de uma sociedade que vive sob o império do provisório, da urgência, 

das medidas paliativas. 

Algumas contribuições filosóficas no século XX ampliaram a visão de 

necessidade de se ultrapassarem as limitadas dimensões dogmáticas, racionalistas, 
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universalistas, positivistas clássicas, historicistas proclamadas nos dois séculos 

anteriores, a fim de se instaurar um novo caminho de leitura e interpretação da visão 

de mundo. O giro hermenêutico significou, por exemplo, a libertação da sombra 

iluminista que ocultava a estrutura da compreensão, e se confinava na busca 

maniqueísta da verdade, de uma razão dissociada da História, partindo da 

absolutização do método. A partir dessa nova visão de mundo que passou a se 

estender ao campo do Direito, o problema da consciência histórica e a dimensão 

hermenêutica do ser humano passam a ser abordados em torno de uma ênfase 

pluralista, multidimensional, indeterminada, aleatória. 

Nesse universo de complexidades, a Lei 9.263/96 é representação, ainda que 

limitada, daquilo que pode ser considerado oportunidade igualitária para que a 

família seja efetivamente objeto de planejamento responsável. Não é uma panacéia, 

mas um instrumento para que a vida familiar seja mais afetuosa e responsável, 

formando uma infância e uma juventude sadias e pujantes, no aspecto corporal, 

intelectual, moral e espiritual (MACHADO e MACHADO, 2002). O “controle de 

natalidade”, no Estado Democrático de Direito, deve existir, desde que realizado pelo 

próprio casal, com igualdade, dignidade, responsabilidade voltada para o presente e 

o futuro e conforme as livres convicções pessoais. 

A beleza da reprodução humana deve ser compartilhada pelos seres 

humanos como forma de preservação da vida, com liberdade, sem abusos e sem 

imposições. E a efetivação do direito ao planejamento familiar apresenta-se como 

medida indispensável e urgente para que a “bomba-relógio” não chegue ao limite de 

seu tempo de inatividade. A “explosão demográfica” nos ambientes mais pobres 

revelará, mais do que nunca, a ausência de efetividade de direitos, dentre os quais 

do direito à saúde, cuja conseqüência mais grave é a eutanásia social, morte 

prematura, indigna e infeliz de milhões de cidadãos condenados à morte por 

estruturas sociais injustas. Em contrapartida, a reduzida taxa de natalidade nas 

categorias sociais com melhores condições materiais e educacionais é outra questão 

que deve ser enfocada, em busca de equilíbrio. 

De embrião a recém-nascido, mal sabe o novo ser humano formado que a 

vida lhe apresentará amarguras, de diversas ordens, em quaisquer das categorias 

sociais, caso não disponha da devida e integral proteção do pai e da mãe e da 
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sociedade, nos anos iniciais de sua vida: os mais importantes. Nas categorias mais 

pobres, os muitos filhos produzidos poderão enfrentar discriminações, pobreza, falta 

de oportunidades, fome, criminalidade. Nas categorias com melhores condições 

materiais, os poucos filhos produzidos poderão enfrentar a solidão, a ausência de 

participação do pai e da mãe (atribulados com as tarefas profissionais), a 

competição excessiva e desgastante, o individualismo, a vaidade, as imposições da 

estética e da moda etc, entre outros fatores que o levarão a buscar um consultório 

de psicologia ou psiquiatria. 

É importante que se entenda que não estamos renovando as idéias de 

Hermann Joseph Müller (1890-1967), precursor da idéia eugenista, elaborada em 

1910, denominada de eutelegênese (ampliação das oportunidades reprodutivas para 

"exemplares perfeitos da espécie humana"). O Prêmio Nobel de Fisiologia e 

Medicina de 1946 sugeria que, na maioria das sociedades existentes, a fertilidade 

está negativamente associada à posição social. Na verdade, pretendemos utilizar 

discurso, não que abarque idéias malthusianas ou eugênicas, mas que permita, 

ressalvadas as imperfeições, transcender, independentemente dos sacrifícios 

descritos por Malthus como restauradores do equilíbrio, o enfoque dado pela 

sociedade, ainda atrasada pelos tabus e tradições preconceituosas, ao sexo, à 

sexualidade e à reprodução, de um estágio de quase-barbaridade e egoísmo a um 

estágio de responsabilidade individual e coletiva. O olhar que ora se propõe, enfim, 

não é elitista, preconceituoso, separatista ou determinista; ao contrário, é tentativa 

de oferecer um olhar mais humanista, alertando sobre o perigo da “desagregação 

social” de que fala Fábio Konder Comparato (2004, p. 38): 

 

A concentração do gênero humano sobre si mesmo, como resultado da 
evolução tecnológica no limitado espaço terrestre, se não for completada 
pela harmonização ética, fundada nos direitos humanos, tende à 
desagregação social, em razão da fatal prevalência dos mais fortes sobre os 
mais fracos. Por sua vez, sem a contribuição constante do progresso 
técnico, não se criam as condições materiais indispensáveis ao 
fortalecimento universal da comunhão humana: os diferentes grupos sociais 
permanecem distantes uns dos outros, desenvolvendo mais fermentos de 
divisão do que os laços de colaboração mútua. 
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Nossa intenção, igualmente, não tem o caráter reducionista de tentar 

solucionar, imediatamente, os problemas que afligem as cidades. Ao contrário, é de 

tentar demonstrar, por vários enfoques, que a ausência de planejamento familiar, em 

sua dimensão constitucional, causa danos irreversíveis às famílias, às comunidades, 

à sociedade e ao meio ambiente, e, acima de tudo, compromete o futuro da 

democracia e a perspectiva de efetividade dos direitos fundamentais. 

Sob tal enfoque, o direito ao planejamento familiar garantido pelo conjunto 

constitucional implica, conforme concluímos, em dever moral do indivíduo e do casal. 

No exercício de direitos reprodutivos, os casais e os indivíduos devem considerar as 

necessidades dos filhos nascidos e por nascer e, ainda, suas obrigações 

comunitárias. Com base nas lições de Peter Häberle, expostas nos capítulos desse 

trabalho, intuímos que direitos sexuais e reprodutivos condicionam, direta ou 

indiretamente, a efetividade de outros direitos fundamentais. E vice-versa. Não cabe 

falar de uma liberdade procriadora ilimitada e exercida de qualquer modo, mas 

responsável, mormente porque não somos capazes de enxergar a efetividade de 

direitos fundamentais, nos termos pretendidos na Constituição em ambiente em que 

imperam as desigualdades sociais e em que a pobreza enriquece apenas a indústria 

do medo e da insegurança. 

Ao longo do trabalho, pôde-se perceber que se encontra previsto acesso 

igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da 

fecundidade, livre de coerções que visem qualquer tipo de controle populacional. O 

Estado pode e deve oferecer soluções aos problemas atinentes à saúde pública e 

vinculados a questões demográficas e ambientais, sem se restringir ao imediatismo 

circunstancial121 e sem ofender liberdades. Ainda há muitas falhas na aplicação dos 

programas de planejamento familiar e no atendimento à saúde sexual e reprodutiva 

da mulher e do homem. Iniciativas restaram infrutíferas por força de outras 

“prioridades” governamentais e em virtude de traços marcantes da cultura brasileira, 

de certos costumes e da herança histórica que impediu a popularização do sentido 

                                                
121 O governo promove grandes e eficientes campanhas publicitárias, visando minimizar o número de 
pessoas acometidas por doenças sexualmente transmissíveis, em períodos restritos a datas 
comemorativas, a exemplo do período que antecede o carnaval e durante o mesmo. Seria 
interessante que as campanhas fossem mais intensas e visassem, principalmente, oferecer 
informações úteis a respeito do planejamento familiar. 
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da expressão “planejamento familiar” e, por conseguinte, da conscientização de sua 

importância. Às ações pertinentes aos direitos reprodutivos, posteriores a 5 de 

outubro de 1988, faltam essência, conteúdo, solidez e continuidade, o que se pode 

comprovar pelos números do próprio Ministério da Saúde: o SUS atende somente 

30% da demanda do público-alvo (vide MINISTÉRIO DA SAÚDE e 

PLANEJAMENTO). A crescente preocupação com o tema ainda não foi capaz de 

avançar da ideologia à efetividade, no tempo e no espaço. Isso, porque a 

preocupação, embora crescente, ainda é bastante tímida, inclusive no campo 

jurídico, em que o Direito assume contornos de representação, ou seja, além de leis 

e sanções, carrega um discurso que exprime o sentido e o valor da vida em 

sociedade. 

No Brasil, não se podem mais plantar no terreno da sexualidade, do sexo e da 

reprodução sementes dogmáticas que neutralizem a função individual de pensar e 

de refletir sobre a importância de se procriar com responsabilidade. Ações e estudos 

relacionados com a natalidade humana devem ser desenvolvidos sob enfoque 

jurídico, moral e ético, sem condicionamentos descomprometidos com a democracia 

ou inibições justificadas pela idéia de que se estaria invadindo terreno afeto à 

política (direito público) ou à intimidade e à privacidade (direito privado). 

Aliás, por falta de debates mais atuantes, o que se tem visto no campo da 

política é que, não obstante os avanços legislativos, não há, de forma abrangente, o 

oferecimento de recursos educacionais e científicos propícios ao exercício do direito 

ao planejamento familiar, tal como previsto no artigo 226, § 7º, da Constituição da 

República. No ciclo histórico de causa e efeito, surgem sérios problemas, entre os 

quais o aumento desproporcional das camadas que compõem a base de uma 

pirâmide social que se afunila no ápice, em virtude da baixa taxa de natalidade nas 

famílias mais ricas. Frente a tais ritmos diferenciados e desequilibrados de 

natalidade, o que mais preocupa é o crescimento da população que, cada vez mais, 

conhece a pobreza e a desigualdade. 

Por isso é que dizemos que direitos sexuais e reprodutivos na Constituição e 

na legislação brasileiras devem ser reconhecidos e praticados efetivamente, com 

ética e equilíbrio. Se tais direitos ainda se escondem debaixo de tabus e crenças, 

torna-se, mais do que nunca, necessária sua paulatina implementação pelos vários 
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atores sociais. Somente por meio de ampliação e constância da discussão voltada à 

instrução sexual e reprodutiva e à atuação da sociedade civil e do Estado no campo 

da saúde é que se garantirá o exercício do planejamento familiar e, nestes termos, o 

acesso à contracepção permitida; à responsável opção pela gravidez; ao exercício 

da paternidade e maternidade responsáveis, embasado na ética, na moralidade e na 

justiça. A proposta é de que se dê um grande passo para que a efetividade dos 

direitos fundamentais deixe o estágio de pré-ocupação e se torne objeto de 

ocupação, sejam quantos forem os orgasmos... 

Cabem, portanto, aos diversos atores sociais, laborarem, cuidadosamente, 

por diversos meios admitidos no Estado Democrático de Direito e, 

proporcionalmente às necessidades culturais, regionais e específicas, alcançarem a 

redução da ignorância e dos abusos que rondam as questões sexuais e 

reprodutivas. O trabalho deve ser realizado com especial atenção ao conjunto das 

necessidades e aspirações do indivíduo e de sua família, incluindo moradia, 

alimentação, estudo, lazer etc, sem se esquecer de que o crescimento da 

expectativa de vida é fato irreversível à medida que avançam as ciências da saúde. 

Inadiável a implementação de políticas públicas mais abrangentes e eficazes, 

que possam concretizar ações de atenção à mulher, ao homem e ao casal, dentro 

de uma visão de atendimento global e integral à saúde, e, sobretudo, destacar o 

caráter solidário do planejamento familiar, que deve estar em sintonia com a 

essência da dignidade da pessoa humana e fundamentar a vida em sociedade. 

Além disso, o conceito de planejamento familiar não deve se restringir apenas 

aos aspectos procriativos, mas também pressupor os direitos à vida; à dignidade; ao 

livre desenvolvimento da personalidade; à integridade física; à liberdade religiosa, 

ideológica e de consciência; à intimidade pessoal e familiar; ao matrimônio e à 

constituição de uma família; à maternidade; e à infância com cuidados e assistência 

especiais. O planejamento familiar deve figurar como essencial objetivo dos 

diferentes grupos e categorias sociais, com ampla participação cidadã nos 

ambientes de transferência e projeção de conhecimentos atinentes à sexualidade e 

à reprodução humana. Importa, sim, que a questão seja tratada de forma mais 

eficaz, abrangente, duradoura e democrática, para que a sociedade saiba lidar, em 

diferentes comunidades, com o problema da própria involução moral provocada, 
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sobretudo, pelos desequilíbrios ocorridos no âmbito familiar e, por conseqüência, 

nos índices demográficos, culturais, educacionais e de distribuição de renda. 

Isso para que se amplie a noção da importância da fecundidade responsável 

e socialmente equilibrada como fator de fortalecimento da instituição familiar e, por 

conseguinte, da sociedade. Sobretudo, para que a sociedade atual não continue a 

comprometer a sociedade do futuro. Parafraseando Henry Miller, que deixemos de 

falar do destino como se fosse algo exterior a nós e criemos nosso destino dia após 

dia. 

No tempo presente, com o aprendizado obtido nas experiências do passado, 

estão as chaves para se projetar e construir um futuro melhor. Enquanto 

convergência multidimensional de fatores, de processos de construção individual e 

coletiva, a história humana é plural. Sua reconstrução não deve ser ingênua. Assim 

como o futuro é aberto. Pode ser construído, antecipadamente. Pode ser orientado 

pela produção e compartilhamento do conhecimento conquistado em diversas áreas, 

sem ou com menos condicionamentos religiosos ou ideológicos, também para que a 

sociedade, sob ênfases pluralista e multidimensional, saiba lidar com as questões 

atinentes à fecundidade, à organização da família e à educação dos filhos, que, no 

futuro, serão pais, que terão filhos, e assim sucessivamente. 
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ANEXO 

LEI Nº 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996. 

Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, 
estabelece penalidades e dá outras providências. 

        O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono  
a  seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DO PLANEJAMENTO FAMILIAR 

        Art. 1º O planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto nesta Lei. 

        Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de 
regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole 
pela mulher, pelo homem ou pelo casal. 

        Parágrafo único - É proibida a utilização das ações a que se refere o caput para qualquer tipo de 
controle demográfico. 

        Art. 3º O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao 
homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. 

        Parágrafo único - As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis, 
na prestação das ações previstas no caput, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de serviços, no 
que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, em 
todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras: 

        I - a assistência à concepção e contracepção; 

        II - o atendimento pré-natal; 

        III - a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato; 

        IV - o controle das doenças sexualmente transmissíveis; 

        V - o controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer de mama e do câncer de pênis. 

        Art. 4º O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de 
acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da 
fecundidade. 

        Parágrafo único - O Sistema Único de Saúde promoverá o treinamento de recursos humanos, 
com ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a promoção de ações de atendimento à 
saúde reprodutiva. 

        Art. 5º - É dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde, em associação, no que couber, 
às instâncias componentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos, 
educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar. 
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        Art. 6º As ações de planejamento familiar serão exercidas pelas instituições públicas e privadas, 
filantrópicas ou não, nos termos desta Lei e das normas de funcionamento e mecanismos de 
fiscalização estabelecidos pelas instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde. 

        Parágrafo único - Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde definir as normas 
gerais de planejamento familiar. 

        Art. 7º - É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros nas 
ações e pesquisas de planejamento familiar, desde que autorizada, fiscalizada e controlada pelo 
órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde. 

        Art. 8º A realização de experiências com seres humanos no campo da regulação da fecundidade 
somente será permitida se previamente autorizada, fiscalizada e controlada pela direção nacional do 
Sistema Único de Saúde e atendidos os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. 

        Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e 
técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e 
a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção. 

        Parágrafo único. A prescrição a que se refere o caput só poderá ocorrer mediante avaliação e 
acompanhamento clínico e com informação sobre os seus riscos, vantagens, desvantagens e 
eficácia.          

        Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: (Artigo vetado e 
mantido pelo Congresso Nacional - Mensagem nº 928, de 19.8.1997) 

        I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade 
ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a 
manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada 
acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, 
visando desencorajar a esterilização precoce; 

        II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e 
assinado por dois médicos. 

        § 1º É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da 
vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, 
possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis 
existentes. 

        § 2º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto 
nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores. 

        § 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, expressa durante 
ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados 
emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente. 

        § 4º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da 
laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da 
histerectomia e ooforectomia. 

        § 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de 
ambos os cônjuges. 

        § 6º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer 
mediante autorização judicial, regulamentada na forma da Lei. 
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        Art. 11. Toda esterilização cirúrgica será objeto de notificação compulsória à direção do Sistema 
Único de Saúde. (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional)  Mensagem nº 928, de 
19.8.1997 

         Art. 12. É vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática da esterilização 
cirúrgica. 

        Art. 13. É vedada a exigência de atestado de esterilização ou de teste de gravidez para 
quaisquer fins. 

        Art. 14. Cabe à instância gestora do Sistema Único de Saúde, guardado o seu nível de 
competência e atribuições, cadastrar, fiscalizar e controlar as instituições e serviços que realizam 
ações e pesquisas na área do planejamento familiar. 

        Parágrafo único. Só podem ser autorizadas a realizar esterilização cirúrgica as instituições que 
ofereçam todas as opções de meios e métodos de contracepção reversíveis. (Parágrafo vetado e 
mantido pelo Congresso Nacional)  Mensagem nº 928, de 19.8.1997 

CAPÍTULO II 

DOS CRIMES E DAS PENALIDADES 

        Art. 15. Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o estabelecido no art. 10 desta Lei. 
(Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional)   Mensagem nº 928, de 19.8.1997 

        Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, se a prática não constitui crime mais grave. 

        Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço se a esterilização for praticada: 

        I - durante os períodos de parto ou aborto, salvo o disposto no inciso II do art. 10 desta Lei. 

        II - com manifestação da vontade do esterilizado expressa durante a ocorrência de alterações na 
capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou 
incapacidade mental temporária ou permanente; 

        III - através de histerectomia e ooforectomia; 

        IV - em pessoa absolutamente incapaz, sem autorização judicial; 

        V - através de cesária indicada para fim exclusivo de esterilização. 

        Art. 16. Deixar o médico de notificar à autoridade sanitária as esterilizações cirúrgicas que 
realizar. 

        Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

        Art. 17. Induzir ou instigar dolosamente a prática de esterilização cirúrgica. 

        Pena - reclusão, de um a dois anos. 

        Parágrafo único - Se o crime for cometido contra a coletividade, caracteriza-se como genocídio, 
aplicando-se o disposto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. 

        Art. 18. Exigir atestado de esterilização para qualquer fim. 

        Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa. 
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        Art. 19. Aplica-se aos gestores e responsáveis por instituições que permitam a prática de 
qualquer dos atos ilícitos previstos nesta Lei o disposto no caput e nos §§ 1º e 2º do art. 29 do 
Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

        Art. 20. As instituições a que se refere o artigo anterior sofrerão as seguintes sanções, sem 
prejuízo das aplicáveis aos agentes do ilícito, aos co-autores ou aos partícipes: 

        I - se particular a instituição: 

        a) de duzentos a trezentos e sessenta dias-multa e, se reincidente, suspensão das atividades ou 
descredenciamento, sem direito a qualquer indenização ou cobertura de gastos ou investimentos 
efetuados; 

        b) proibição de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas e de se beneficiar de 
créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em que o Estado é acionista; 

        II - se pública a instituição, afastamento temporário ou definitivo dos agentes do ilícito, dos 
gestores e responsáveis dos cargos ou funções ocupados, sem prejuízo de outras penalidades. 

        Art. 21. Os agentes do ilícito e, se for o caso, as instituições a que pertençam ficam obrigados a 
reparar os danos morais e materiais decorrentes de esterilização não autorizada na forma desta Lei, 
observados, nesse caso, o disposto nos arts. 159, 1.518 e 1.521 e seu parágrafo único do Código 
Civil, combinados com o art. 63 do Código de Processo Penal. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

        Art. 22. Aplica-se subsidiariamente a esta Lei o disposto no Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, e, em especial, nos seus arts. 29, caput, e §§ 1º e 2º; 43, caput e 
incisos I , II e III ; 44, caput e incisos I e II e III e parágrafo único; 45, caput e incisos I e II; 46, caput e 
parágrafo único; 47, caput e incisos I, II e III; 48, caput e parágrafo único; 49, caput e §§ 1º e 2º; 50, 
caput, § 1º e alíneas e § 2º; 51, caput e §§ 1º e 2º; 52; 56; 129, caput e § 1º, incisos I, II e III, § 2º, 
incisos I, III e IV e § 3º. 

        Art. 23. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a contar da data de 
sua publicação. 

        Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário. 

        Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Adib Jatene 


